
 עיריית יבנה 
 יבנה קבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות לעירייתל מכרז 

  6/2019מס'  מכרז 
 

שירותי ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות  ליתןמתאימים להציע את מועמדותם יועצים מזמינה בזאת עיריית יבנה 
 . והכל כאמור במסמכי המכרז על נספחיו נהלעיריית יב

 
שלא , ₪ 500 תמורת ירייההלשכה המשפטית בעבמשרדי תיק המכיל את החומר המתייחס למכרז זה, ניתן לרכישה 

 .בימים א' עד ה' 13:30 – 8:30בין השעות  במשרדי הלשכה המשפטיתיוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום 
בדוק חלה חובה על המעיין ל. muni.il http://www.yavne. ניתן לעיין בנוסח המכרז המלא באתר העירייה  בכתובת: 

  . באתר האינטרנט העירוני רהת הבהוהנוסח הסופי ו/או הודעאת 
 

שיעמדו  אחריות וביטוח ליועצים המספקים שירותי ייעוץ בתחום ניהול סיכוניםהינה  במכרז להשתתפות הזכות
 )תנאי סף(. דלהלן המצטברים בתנאים עמודש
 

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. 
 

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

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

 .םקבלני
 

 על המשתתף להיות נעדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה.
 

 .וצירף להצעתו את הערבות הבנקאית מציע אשר רכש את המכרז
 

 על המציע לעמוד בתנאי הסף לרבות לעניין ניסיון שיפורטו להלן. 
 

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

 
ופי וכולל את כל . השכר הינו סרבעוןתוספת מע"מ להצעת המציע במכרז ב הינו סכוםהתמורה בגין שירותי הייעוץ 

 . יועץההוצאות של ה
 

השקעה וזמינות, ולעיתים בשעות שאינן שעות עבודה בעירייה, לרבות פגישות ידרוש מהיועץ התקשרות היקף ה
 במשרדי העירייה ו/או צדדי ג'. 

 
, והעומדים, ביום הגשת בתנאי הניסיון להלן דיםהעומ יועצי סיכונים אחריות וביטוח, רשאים להשתתף במכרז 

 ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:
 
או המציע ובמקרה של חברה או שותפות מנהלי המציע הינם בעלי תואר אקדמאי ראשון לפחות בתחום  .1

 .  ו/או כלכלה משפטים

 

המציע הינו בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מחמש שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול הסיכונים  .2

 . ר רשויות מקומיותהאחריות והביטוח עבו
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ניסיון מוכח של ייעוץ בתחום ניהול סיכונים אחריות וביטוח לפחות לשלוש רשויות המציע הינו בעל  .3

חודשים רצופים בחמש  24 -תושבים לתקופה של לפחות  45,000מקומיות בהיקף תושבים שלא יפחת מ 

 . השנים האחרונות

 

 . ולצרף המלצות רלוונטיות זה מכרזעל הניסיון הספציפי כנדרש בעל המציע ב .4

 

עורכי דין בעלי ניסיון של  נינו משרד יועצים לניהול סיכונים, ביטוח ואחריות, המעסיק לפחות שהמציע הי .5

בתחום ניהול הסיכונים והביטוח, כל אחד ואשר הינם בעלי רישיון עו"ד תקף במועד שנים  חמשלמעלה מ

  הגשת ההצעה.

 

 על המציע לציין מי איש הקשר מטעמו ואשר הינו מיועד מטעמו לבצע את העבודות נשוא הליך זה.  .6

 

לפחות חמש שנים בתחום האחריות ניסיון מקצועי של ו עו"ד בעל תנאי סף לאיש הקשר מטעם המציע הינ .7

 הביטוח וניהול הסיכונים, מהם שנתיים לפחות אצל המציע בביצוע עבודות דומות.  

 

, יצרף המציע: פירוט ניסיונו לרבות אסמכתאות על עמידה )הן של איש הקשר( להוכחת הניסיון הנדרש

 בתנאים לעיל לרבות תעודות נלוות. 

 

וכל המסמכים הנדרשים, כולל  )לרבות ניסיון( מציע אשר יעמוד במלוא תנאי הסףהצעת המציע תוגש על ידי 

 הערבות יהיו על שם המציע בלבד.

  

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

 .12:00עד השעה  28.2.19ה' מיום  יאוחר מזכירות העירייה במסירה ידנית )לא בדואר(, לא באמצעות העירייה
 

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

 ההצעות תוגשנה בשני עותקים זהים ובצירוף המסמכים והאישורים הבאים:
 
 ערבות בנקאית.  . 1
 3,000) אלפים ש"ח שלושתסך בש"ח של   כדין על ומבוילת אוטונומית, ע"ש המציע, חתומה בנקאית ערבות  

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי הלשכה ידי על צמודה למדד המחירים לצרכן כללי, המתפרסם₪(, 
  לזה המצורף בנוסח תהא הערבות ההצעה. להגשת האחרון במועד הידוע האחרון המדד יהא הבסיסי המדד

  של העירייה. צדדית חד דרישה פי על לחילוט וניתנת מותנית ( בלתינספח ב)
 
 המכרז והחוזה. העירייה תנאי קיום להבטחת )כולל( וזאת  30.5.2019עד ליום  בתוקף תעמוד הערבות  

של  נוספת לתקופה הבנקאית הערבות של תוקפה או מבנק המציע הארכת מהמציע לדרוש ורשאית זכאית
 של תוקפה את יאריך שלא העירייה. מציע של דרישתה לפי תוקפה את להאריך מתחייב והמציע יום 90

 תפסל. הצעתו לעיל כאמור הבנקאית הערבות
  
 אישור מע"מ  כחוק. .2

 ניכוי במקור. .3

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

 
ההצעה וחותמת בכל עמוד  על נספחיו, חתום בחתימת יד מגיש מכרז על כל נספחיו לרבות ההסכםנוסח ה .5

 ועמוד.
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 הצהרת המציע. .6

החברות, תזכיר  רשם בידי חתומה החברה תעודת רישוםבמקרה והמציע הינו חברה או שותפות רשומה:  .7
 את ולחייב לחתום המורשים על חשבון מרואה ואישור הבעלים והמנהלים  שלה, שמות והתקנות התאגדות

   החברה.
 כזה. קיים אם השותפות והעתק חוזה השותפויות רשם בידי חתום השותפים רישום : תעודתשותפות

 הסכם שותפות בין השותפים )ניתן למחוק סעיפים כספיים(.  :במקרה והמציע הינו שותפות לא רשומה
 

עבודות דומות לעבודות נשוא השכלה, פרטים בדבר  - עבודות דומות והמלצות השכלה ניסיון פרטים בדבר  .8
סיון איש הקשר יונ התקשרויות המעידה על ניסיונו, רשימת מכרז זה שבוצעו או שמבוצעים על ידי המציע

 דרישת מכרז זה. לפי . הכל הרשויות השונותהמלצות של , בהתאם לאמור לעיל ומטעמו
ניסיון מוכח השכלה ו ולאיש הקשר מטעמו לתשומת לב המציע תתקבל אך ורק הצעה של מציע שיש לו  

 כדרישות המכרז.
 
 תצהיר המאומת בפני עו"ד לפי דרישות המכרז.תעודת העדר רישום פלילי או  . 9
 

על המציע לעמוד בכל החיקוקים וההוראות החלות מעבידים בפרט בדבר הגנה על זכויות העובדים  . 10
 . ח גכנספ . על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצ"בהמועסקים בידי קבלנים

 
 . ה' נספחתצהיר בדבר אי תיאום מכרז . ד'נספח תצהיר בדבר העדר קרבה לחבר מועצה/ עובד  . 11
 

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  . 12
, למלא שאלון עבודת הייעוץ ביצועשייבחר ליועץ ( על ה 2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2011/2

התקשרות עימו לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי ל
 בהתאם להוראות הנוהל.

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

 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל ר או הצעה כלשהי. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביות

מו"מ עם המציעים או עם מי מהם. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות 
 במכרז תחולנה על המשתתף.

 
אם מציע ימצא במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק 

וזאת עד לארבעה ימים לפני מועד הגשת העירייה  ליוע"מששל סעיף או פרט כלשהו עליו להודיע על כך במכתב שיימסר 
-08יש לוודא את קבלת המייל/ פקס בטלפון:  08-9433337או בפקס:  tova@yavne.muni.ilל: למכרז במייההצעות 

  . לא תתקבל כל טענה למי שלא יוודא את קבלת המייל/פקס טלפונית. 9433390/9433444
 

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 לידיעתם של כל רוכש, מסמכי המכרז בדואר רשום או ביד או בפקסי
כתובת 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  למען הסר ספק רק שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו
 הסתמך על תשובות שניתנו לו אלא אם התשובות ניתנו כאמור בכתב.

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה  ידועים 

ות המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגול
 הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה. -לבצע 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.  30.5.19 ההצעה תהא בתוקף לתקופה של עד וכולל יום
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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. 

המסמכים עד למועד האחרון להגשת הצעות בין אם יגישו הצעה ובין אם לאו.  על כל רוכשי מסמכי המכרז להחזיר
 אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 
 ההצעה הנדרשת: 

 
ההעסקה , ואופן יספק שירותי ייעוץ לעירייה בעניין ניהול סיכונים אחריות וביטוח כאמור במכרז זההמציע אשר ייבחר 

 יהיה תמורת חשבונית כדין.
 

 בחינת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז תעשה בשני שלבים:
 

בשלב ראשון יבדקו מסמכי המכרז, הערבות ויתר המסמכים והאישורים שהוגשו על ידי המציעים. רק מעטפות 
שיבדקו ע"י פרמטרים של איכות ומחיר  נה לדרישות המכרז תזכינה את מגישיהן לעבור לשלבי דרוג ההצעותישתענ

מטעמו. היועץ ונציג שפרטיו ימסרו במכרז, היועץ  באמצעותיסיון המקצועי צריך שיהיו למציע פרטי הנ .כמפורט להלן
 . החלפתו/ הוספת גורם נוסף תהא רק באישור העירייהועבודות בפועל מטעם המציע יהא אשר ייעץ וילווה את ה

 
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 

בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע ו/או תקופה , זיקה כלשהיא אליו
  .משפטית בעניין כנגד העירייה ו/או מי מטעמהשות לכל גוף ו/או אדם ו/או י חודשים לאחר מכן 24של 

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

 המענה לפנייה.
 

תבחן שאלת עמידתו של היועץ בתנאי הסף. היועץ ש ליך בחירת היועץ יהא בשני שלבים ולאחרה הליך בחירת ההצעה:
דון בבחירת היועץ את יאשר  , המורכב ממנהלת הביטוח העירוני, גזברית העירייה והמנכ"להמקצועיהצוות יציג בפני 

ניסיון עמידה בתנאי הסף לרבות בתנאי הניסיונו ועמידתו בתנאי הסף להצעתו יצרף המציע אסמכתאות המעידות על 
ממקצועיותו ואיכותו של  המקצועי צוותה תרשםילאחר שתבחן את עמידת היועץ בתנאי הסף, כרז זה. הנדרשים למ
 ץ. הצעת היועאת  דהמציע ותנק

 
 .נק'( 30להלן ומחיר )לטבלה  בהתאם  - נק'( 70) 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 

חשב בין היתר בותק בתחום וניסיונו במגוון תחומי המכרז למגוון ייחס ליועץ ולנציג מטעמו ויתניקוד רכיב האיכות ית
 וכדלקמן: איכות המלצות והתרשמותים, רשויות וגופים ציבורי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, ובלבד שצורף   הטובה ביותר,
 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 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת  –"עסק בשליטת אישה" 

 ור; ( של ההגדרה איש2)-( ו1לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )
 אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:  –"אישור" 

 משקל בנקודות קריטריון היועץ
 נקודות 3 -שנים 5מעל  ותק היועץ בתחום נשוא המכרז 

 נקודות 5 –שנים  12מעל 
 נקודות מקסימום  10עד  -שנה ויותר 20מעל 

וגופים ניסיון במגוון תחומי המכרז למגוון רשויות 
 ציבוריים

 נקודות  15עד 

 נקודות  5עד  איכות המלצות 
 נקודות 15עד  איש הקשר מטעם המציע 

 נקודות  25עד  התרשמות מהמציע
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הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)

 או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -רים אינם נשים אם שליש מהדירקטו        (2)

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

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

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

 
 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 

שיינקט, או ככל שיוחלט.  הבלעדי, לרבות שילובו ופרסומו במסגרת הליך התקשרות ו/או כל הליך אחר, ככל
בהשתתפותם, מוותרים המציעים מראש  על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר. למען הסר ספק, נתונים 

ככל  ,נציגי העירייה ו/או ועדת המכרזיםכספיים / פרטי מחיר, ככל שיימסרו במסגרת המענה, לא יועברו לצד ג', זולת 
 שהדבר יידרש לבחינת ההצעה.   

 
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. 
 

וך שהוא מציין ככל שמגיש המידע יתנגד לעשיית שימוש במידע לצרכי העירייה עליו לציין זאת במפורש בהצעתו ת
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.  
 

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

 העברת המידע איננה מעניקה למוסר המידע כל זכות כלפי העירייה ואינה מטילה על העירייה חובה כלשהי. 
בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו 
לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל 

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

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

 אי סף במכרז זה.כתנ
 

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

ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה 
 עבורה בעבר. 

 
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/מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים/ מקצועיים, 

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

 
העירייה תיתן הודעה, במכתב רשום, ליתר  העירייה תודיע לזוכה, במכתב רשום או במייל, על הזכייה במכרז.

השתתפותם במכרז זה, המשתתפים במכרז והם יהיו רשאים לקבל חזרה את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם 
 לאחר שנחתם חוזה עם הקבלן הזוכה.
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את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי היועץ ימים ממועד ההודעה, כאמור, ימציא  14תוך 

 המכרז.
 

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

           
 

         
 צבי גוב ארי

 ראש עיריית יבנה
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 ספח א'נ

 לכבוד
 עיריית יבנה

 י ב נ ה
 
 

 א.נ.,
 6/2019הצהרת המציע במכרז מס' 

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

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

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 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

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.

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

 
 . 30.5.19עד ליום ותהא תקפה היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי  הצעתנו זו

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

 ניכם.לב
 

שלושת )במילים:  3,000₪ערבות בנקאית צמודה ע"ס  הצעתנו אנו מוסריםלהבטחת קיום 
יעוץ ע"פ יבגין שירותי ה רבעוניתהצעתנו לתמורה הבהתאם לתנאי המכרז. ₪( אלפים 

)הערה: יש ליתן  :____________________ במילים: ______________המכרז הינה
 לרבעון ₪ 8,000. סכום העולה על הסך של לרבעון ₪ 8,000הצעה בסכום הנמוך מסך של 

 . יביא לפסילת ההצעה(
 

ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך 
 ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.אישור ביטוח כדרישת החוזה ובידכם 

 
ו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנ

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 או הסכם לחתום אנו מצהירים כי אנו זכאים 

 צעה זו.לחתימתנו על ה
 

________________     _____________________ 
 וחותמת היועץחתימות        שם המציע  
 

 _________.ון: ________________ פקס: _______________________ טלפכתובת:
 

 במקרה והמציע הינו תאגיד  אישור
המציע מחייבים את  מציעמצהיר ומאשר בזאת כי חתימת ה"ה וחותמת ה שותפות/ני החתום מטה רו"ח/עו"ד של החברהא

 וכי התקבלו כל ההחלטות הדרושות על מנת לחתום על התחייבות זו. בהתאם לכל דין

 חתימה + חותמת  _____________
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 נספח ב'

 מכרזערבות בנקאית ל

 לכבוד 

 עיריית יבנה 

 

 א.נ.,

 הנדון:  כתב ערבות      
 

 ש"ח 3,000"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 הידוע במועד הגשת ₪(,  אלפיםשלושת )

 6/2019"הפרשי הצמדה"(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  –ההצעות למכרז, כמפורט להלן, )להלן 
 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. ים, ביטוח ואחריותנייעוץ בתחום ניהול סיכוקבלת שירותי ל

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה 
לי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש בכתב שתגיע אלינו, מב

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

סכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של ה
 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 ולמחקר כלכלי. –"מדד" 

 :הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן

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

בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל, היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש 
 מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת  ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול .

 . 30.5.19ערבות זו תישאר בתוקף עד וכולל  יום 

 ,  לא תענה.30.5.19דרישה שתגיע אלנו אחרי 

 

 ערבותנו זו, בטלה מבוטלת 30.5.19לאחר 

 

 ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיאערבות זו אינה 

 

 תאריך: ___________ בנק: ____________
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 בדבר תשלום שכר מינימום יועץהצהרת ה -' נספח ג

 

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

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

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

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 ]על השוכר למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[. 
 ב' לחוק.2* "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_______________ 

 

 

 אישור

 

 

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

 תאריך: _________                                          לכבוד

 עיריית יבנה

 שדרות דואני יבנה 

 א.ג.נ.,

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההנדון: 

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית יבנה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 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 יהיה צד לחוזה או 

 ה, בן או בת, אח או אחות."בן זוג, הור -לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

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

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
ו )ראה הגדרות חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה ב -מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1"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 או על 

בשום עבודה המבוצעת זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ו-ידי בן
 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
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  2.2

 ד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגי
 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, או אם  3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

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

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

 ת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקוד
 

 

 

 שם המשתתף: ____________________                חתימת המשתתף: __________________
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז- 'הנספח 

 

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

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: "

 

 תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על  .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 או קשר עם  .3

 משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל המחירים בהצעת המשתתף למכרז  .4
 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
 בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.לא הייתי מעורב  .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8
 פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  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 תיאומי מכרזים  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(לא נכון  נכון /  –

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

_____________      ______________________ _____________  __________ 
חתימת                תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו     

 המצהיר 

 אישור

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

אותה וכי והמוסמך להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק 
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה 

 בפני.
_______________                                                             _______________________ 

  תאריך                                                       שם מלא + חתימה + חותמת          
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 וביטוחאחריות שירותי ייעוץ לניהול סיכונים הסכם ל
 

 

 ______________ שנערך ונחתם ביום ______ חודש __________ שנת

 

 

 

 עיריית יבנה בין:
 50מרחוב שד' דואני 

 יבנה
 ("העיריה")להלן: 

 מצד אחד
 
 
 

 _____________  לבין:
 _______________ ח.פ./.מ.עת.ז./

 מרחוב ________________
 טל': ______________, פקס: _________________

 ע"י מורשי החתימה מטעמה:
 ____________ ת.ז. ___________ .1
 ____________ ת.ז. ___________ .2

 "(היועץ" -)להלן 
 שנימצד 

 

ביטוח במקצועו, וכי יש לו את הידע, הניסיון ם אחריות ווהיועץ מצהיר, כי הוא יועץ לניהול סיכוני  הואיל:
 בתחום עיסוקו;  עירייהוהיכולת הנדרשים כדי לספק ייעוץ ל

 ביטוח;ם אחריות ולקבל שירותי ייעוץ בנושא ניהול סיכוני מעוניינת העיריהו והואיל:

לקבלת שירותי ייעוץ בתחום ניהול הסיכונים האחריות והביטוח  6/2019והעירייה פרסמה מכרז  והואיל:
 "(;המכרז)להלן:"

 וועדת המכרזים מס' _____ אישרה ביום_______ את הצעת היועץ כזוכה במכרז;   והואיל:

 וראש העיר אישר ביום ___________ את החלטת ועדת המכרזים;  והואיל:

 
כמפורט בהסכם זה בהתאם להוראות המכרז ווהצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם   והואיל:

 להלן;

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחי ההסכם

1.  

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם ויש לקראם כאחד. .א

 

 נפרד הימנו, היא כדלקמן:מהווה חלק בלתי והמצ"ב להסכם  ,רשימת הנספחים .ב
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לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  היועץהצהרת תעודת עוסק מורשה תקפה הכוללת  -' אנספח 

 ;1976-תשל"ו

  ;אישור ניהול ספרים כדין תקף ממס הכנסה - 'בנספח 

 ;טופס עדכון פרטי חשבון בנק -' גנספח 

 שאלות לבחינת העדר ניגוד עניינים; -נספח ד'

 היועץ מצהיר ומתחייב כי בידו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים, ככל שנדרשים, למתן השירותים .ג
וכי יקפיד למלא אחר כל החוקים, הצווים, התקנות והוראות כל דין והרשויות  נשוא הסכם זה 

 הנוגעות בדבר בכל הקשור למתן השירותים.  
 

 הגדרות

 זה יוקנו למונחים הבאים משמעויות, כדלקמן: בהסכם .2
 

לעניין חוזה זה, כולו או  השהוסמך על יד היועצת המשפטית לעירייה ו/או מי מטעמה -"המנהל"
 מקצתו;

 
 שהוסמך על ידה לעניין חוזה זה, כולו או מקצתו; האו מי מטעמ העיריה גזברית -"  ית"הגזבר

 
 ;להלן 3-4בסעיפים  ביצוע השירותים המפורטים -"השירותים"

 
 להלן; 7התמורה לה יהא זכאי היועץ בגין אספקת השירותים כמפורט בסעיף  -"התמורה"

 
 ;  יבנה עיריית  -"העיריה"
 

 המנהל., כפי שייקבע ע"י העיריהאגף מאגפי  -"מחלקה"
 

 מהות ההסכם

 פי התנאים המפורטים להלן:-על םאת השירותי לעירייההיועץ מתחייב לספק  .3

, לרבות בדיקה תקופתית של חשיפות העירייה חשופה העיריהבחינת הסיכונים הביטוחיים להם  .א
 .לסיכונים ותביעות בגין רכוש, נזקי צד ג', נזקי עובדים וכיוצב'

או אופציונליות ו/או המלצה על פוליסות רלוונטיות לעירייה ו/או למי ו/ בדיקת פוליסות ביטוח קיימות .ב
 .מטעמה

 הקטנת עלויות הביטוח יחד עם הרחבת כיסויי הפוליסות. .ג

 . העיריהמבטחים לקראת חידוש ביטוחי ניהול משא ומתן עם  .ד

ניסוח מפרט בניית מערך ביטוחי העירייה והגופים הכלולים במערך ביטוחי העיירה, לרבות הכנת  .ה
ובכלל  ביטוחים והכנה לפניה לקבלת הצעות בדרך של מכרז או בכל דרך אחרת שתסוכם עם העיריה,

  . זה ליווי המכרז, הכל בהתאם לצורך ובמועדים עליהם תורה העיריה

 יסות השונות. עריכה ובדיקת מפרטים לפול .ו

 . לרבות במכרזי ביטוח אלמנטרי, בריאות ורכב הכנת מכרזים/ פניות בנושאי ביטוח .ז

, ניתוח ההצעות המתקבלות בהליך הפניה לקבלת הצעות/מכרז ומתן המלצות לגבי בחירת מבטחים .ח
 בדיקת תשובות המבטחים והכנת המלצות לעירייה בעניין. .מו"מ עם המבטחים

מתאימות, בדיקת הפוליסות המתקבלות מן המבטחים והתאמתן לדרישות  ניסוח פוליסות ביטוח .ט
 ולסיכומים. 
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ניסוח סעיפי ביטוח ונספח אישור קיום ביטוחים ובדיקת סעיפי אחריות במכרזים, בחוזים ובנספחים  .י
לבין נותני שירותים,  העיריהלהם, ובכלל זה התאמת היקף הביטוח הנדרש לסוג ההתקשרות בין 

, לרבות בדיקת המסמכים המוגשים ע"י נותני צדדים אחריםגם לעירייה ו/או לם וכיו"ב ספקים, קבלני
השירותים/ ספקים/ קבלנים וכו' לאחר הגשת הצעותיהם למכרז ו/או הליך התמחרות אחר, בדיקת 

   מתן הערות בעניין/ אישור בעניין. התייעצות בעניין, אישורי ביטוח,

 וייצוג העירייה ות/סוגיות/ ייעוץ/ מו"מ מול המבטחיםע בטיפול בתביעייעוץ וליווי שוטף, ובכלל זה סיו .יא
בהליכים ובמו"מ מול  ו/או מי מטעמה בענייני ביטוח שוטפים לרבות ייצוג העירייה ו/או מי מטעמה

 . חברת הביטוח בעניין תביעות ופוליסת ביטוח

בענייני אחריות  ותביעות נזיקיותייעוץ וליווי לעניין פשרות בתביעות משפטיות, לרבות תביעות קטנות  .יב
 .וביטוח

 ייעוץ לגבי ויתור על פריטי ביטוח ומניעת ביטוחי כפל. .יג

 בכל עת שיידרש לכך ע"י העיריה ו/או בכל מקום שיידרש יתייצב היועץ במשרדי העיריהצורך הייעוץ ל .יד
 .ולעיתים אף לא בשעות עבודה שגרתיות

 ובהזמנה מראש. העיריה, על פי דרישת ו/או מטעמה העיריהנוכחות בישיבות  .טו

 .נשוא המכרז בתחום השירותים למיצוי זכויותיה היעיריסיוע ל .טז

שירותים אחרים, הקשורים לתחום מומחיות היועץ, אותם יזמין המנהל, ובלבד שהן כלולות  .יז
 בשירותים נשוא הסכם זה.  

דיווח וטיפול בתחום ניהול  בענף הביטוח, לרבות קביעת נהליעדכון שוטף לגבי שינויים מהותיים  .יח
 הסיכונים והביטוח. 

 שאלות אחריות וביטוח בחוזים ומכרזים בהם קשורה העירייה. בייעוץ  .יט

 ' לעיל. טי-כל מטלה ו/או פעולה נוספת ו/או נלווית, הנדרשת לשם ביצוע המשימות המפורטות בס"ק א' .כ

 עוץיעבודת הי

4.  
 לעיל. 3 בסעיף והמטלות הכלולים במסגרתה הינם כמפורטיעוץ והתפקידים יפרטי ונושאי עבודת ה .א

 
-ידו, וזאת על-היועץ מתחייב להשתתף בישיבות, בפגישות ובהתייעצויות בקשר לשירותים הניתנים על .ב

, ובלבד שהודעה בדבר ו/או ראש העיר ו/או מנכ"ל העירייה ו/או גזברית העירייה פי דרישת המנהל
 ימסר לו זמן סביר לפני כן. תהצורך בנוכחות היועץ 

 
 תקופת ההסכם

5.  

 הסכם זה הינו לתקופה של שנה, שתחילתה ביום _______וסיומה ביום ___________ )להלן: .א
 "(.תקופת ההסכם"

 

תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, מתום תקופת ההסכם שתי טי בהסכם זה יוארך באופן אוטומ .ב
בכתב הודעה על הפסקת ההסכם ליועץ לפחות  העיריה"(, אלא אם תמסור תקופת ההארכה)להלן: "

 ימים לפני תום תקופת ההסכם. 30
 

 להלן. 7 התמורה בגין תקופות ההארכה תהא בהתאם לאמור בסעיף .ג
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 פיקוח

6.  

היועץ יהא כפוף להוראות המנהל בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה היועץ יהא  .א
ידי המנהל וללא כל תוספת -חייב לבצע כל הנחיה ו/או שינוי בקשר לשירותים, בהתאם לנדרש על

 תמורה. 

 

  היועץ מתחייב למסור למנהל כל מסמך ו/או מידע שיידרש באשר לאופן מתן השירותים. .ב
 

 התמורה

7.  
בסך של רבעונית לעיל, יהא היועץ זכאי לתמורה  3 בתמורה לאספקת השירותים המפורטים בסעיף .א

. לסכום התמורה יתווסף מע"מ כשיעורו )במילים: ___________ שקלים חדשים(₪  __________
 )הערה: ימולא בהתאם להצעה הזוכה(. .("התמורה")להלן:  עפ"י דין

 
ומוסכם בזאת, כי התמורה המפורטת בס"ק א' לעיל מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מובהר  .ב

מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י היועץ מכוח ההסכם, וכי 
 הוצאות או בגין כל עילה אחרת. אין היועץ זכאי לכל תשלום נוסף בגין שכר טרחה ו/או החזר 

 
 סכום התמורה יוצמד למדד המחירים לצרכן, אחת לשנה, החל מתום שנה מיום חתימת הסכם זה. .ג

 תשלום התמורה אופן

8.  

דרישת תשלום , מיום קבלת 30בתנאי שוטף + תשלומים שווים,  4-תשלם ליועץ את התמורה ב העיריה .א
 במשרדי העירייה. 

המנהל חשבון עסקה בעבור התמורה המגיעה לו בגין ההסכם. ל סוף רבעון, בכה היועץ יעביר לעיריי .ב
 .העיריהיבדוק את החשבון, יאשרו ויעבירו לגזברות  

את הסכום  ליועץותשלם  -כלל  ו, או לא תאשרואו מקצת ו, כולותאשרות תבדוק את החשבון יהגזבר .ג
 .המאושר לתשלום

חשבונית מס וקבלה כדין בגין התמורה ששולמה  היעיריהיועץ לימים מיום קבלת התמורה ינפיק  3תוך  .ד
 לו.

  .ה

יום מהמועד הנקוב לתשלום, )חמשה עשר(  15' לעיל, איחור של עד אעל אף האמור בס"ק  (1
פיצוי ו/או  ,חובת תשלום העיריהלא יחשב כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על 

 תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

א הזכות לשנות את תנאי התשלום, והכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלום לעירייה תה (2
 . 2017התשע"ז  ,לספקים

 

את מלוא השירותים עפ"י הסכם זה.  לעירייהמוסכם, כי תשלום התמורה כפוף לכך שהיועץ יספק  .ו
לפיכך, אם מסיבות התלויות ביועץ הוא יפסיק את מתן השירותים במהלך תקופת ההסכם ו/או תקופת 

תבטל את ההסכם בשל ההפסקה האמורה, לא יהא היועץ זכאי אלא לתמורה  העיריההאופציה ו
 היחסית בגין השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה על ידו. 

 

את הסכום העודף  לעירייהליועץ סכום העולה על הסכום המגיע לו, ישיב היועץ  העיריהשילמה  .ז
בפועל, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב לכך על  העיריהבתוספת הפרשי הצמדה עד להעברתו לידי 

 ימים מיום קבלת הדרישה. 7-, ולא יאוחר מהעיריהידי 
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ואה או בחלקה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה וביטול ההסכם יארע לאחר העברת התמורה ליועץ במל .ח
 להלן..ג 17 ' לעיל, וסעיףיחולו הוראות ס"ק ו

 
 והגנה על פרטיות שמירת סודיות

9.  

על היועץ, עובדיו ו/או כל הבא מטעמו חלות במתן השירותים לפי הסכם זה הוראות חוק הגנת  .א
 . 1981-הפרטיות, תשמ"א

 

מנע יי היועץבקשר עם ביצוע הסכם זה.  וחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתת היועץעל  .ב
 מראש ובכתב. מנהלהאישור מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך את 

 
 BACKכי כל מי שעובד או יעבוד במשרדו יחתום כלפיו על הסכם סודיות זהה ) מתחייב בזאת היועץ  .ג

TO BACK    ) פי הסכם זה, -על אליושהגיע ולא יגלה לכל צד שלישי כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון
 אם גילויו נחוץ לצרכי אספקת השירותים נשוא הסכם זה. אלא

 

שירותי ייעוץ ו/או שירותים אחרים שלו  לא יוכל לעבוד ו/או ליתן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ  .ד
בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, , ו/או של מי מטעמו ו/או מי שיש לו זיקה כלשהיא אליו
לכל גוף ו/או אדם ו/או  חודשים לאחר מכן 24במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע ו/או תקופה של 

 .מהיישות משפטית בעניין כנגד העירייה ו/או מי מטע
 

 רמה מקצועית ושמירת דינים

10.  

א ובנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, וה ויד-מתחייב לבצע את השירות הניתן על ץהיוע .א
 על פי הסכם זה. ויד-לטיב השירות שיינתן על העיריהאחראי כלפי  יהא

 

 העיריהאישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מי מטעמה של  למען הסר ספק, כי מתןמובהר בזאת,  .ב
או חלק הימנו או כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאם להסכם זה, לא  ץהייעובדבר תוכן 

אחריות  העיריההמקצועית המלאה ואין בהם להטיל על המנהל ו/או  ומאחריות ץישחררו את היוע
 האמורים.ו/או המסמכים  ץהייעוכלשהי לטיב 

 
 העיריהאחריות היועץ כאמור ברישת סעיף זה כפופה למסירת כל הנתונים הרלוונטיים על ידי גורמי 

 ליועץ, על פי דרישתו, לצורך ביצוע עבודתו באופן מקצועי.
 

לעניין הסכם  , על כל המשתמע מכך,העיריהשל  החוושל הנציג ושהינ וכי ידוע ל ,מצהיר בזאת ץהיוע .ג
 זה. וחייב כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמד וזה והינ

 
מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין ולפעול לפיהן בנוגע  ץהיוע .ד

 .הסכם זה חמכו מחויבויותיולכל 

 מעביד אי תחולת יחסי עובד

11.   

לא ו לעירייהייחשבו כנותני שירותים  ודה מטעמוכל מבצע עבו היועץכי  ,למען הסר ספק מוצהר בזאת .א
 כל יחסי עובד ומעביד. העיריהלבין היועץ ווצרו בין יובשום מקרה לא י העיריה יחשבו כעובדי

לבין  העיריההיה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין  .ב
בגין כל נזק ו/או  הו/או מי מטעמ העיריהפצה את יפה וישכי  היועץ, מתחייב וו/או מי מטעמ היועץ

הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד 
 . העיריההראשונה של  הכאמור, מיד עם דרישת
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, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף אתמוצהר ומוסכם בז ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל .ג
, יראו את הצדדים היועץ ו/או מי מטעמולבין  העיריההאמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין 

)להלן: לעיל  7מן התמורה הנקובה בסעיף  60%המהווה כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה 
רה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע כי התמו בזאת,מצהיר  והיועץ"( התמורה המופחתת"

 .פי הסכם זה-על ומלוא התחייבויותי

בקשר עם הסכם  הסכומים שקיבל את לעירייהחויב להשיב י היועץ, בהתקיים האמור בס"ק ג' לעיל .ד
"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן סכום ההשבהזה מעבר לתמורה המופחתת )להלן: "

לקזז את סכום  תהא זכאית העיריהומועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, , מתמקסימאליוריבית 
עקב  היועץ יהא זכאיעל פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו  ליועץחוב תההשבה מכל סכום ש

עד לתקרת  לוהכו - הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור
 .לשלם ליועץ ו/או מי מטעמו העיריההסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על 

 וביטוח  אחריות

ו/או לכל  ייהעירהיועץ יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם ל .12
צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד היועץ, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע 
העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם 

 על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

היועץ מתחייב   י לגרוע מאחריותו ומהתחייבותו של היועץ על פי כל דין ועל פי יתר הוראות הסכם זה,מבל .13
לקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים לפי הסכם זה וכל עוד אחריותו של היועץ קיימת 

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.  בהתאם להסכם זה או על פי כל דין,

 שיפוי וקיזוז

14.  
 
אחריות וחבות כוללת, שלמה וישירה כלפי העירייה  למתן השירותים ולקיום כל  התחייבויותיו  יועץל .א

 לפי ההסכם.
 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה בגין נזקים מכל מין וסוג או תביעה או דרישה,  היועץ .ב
מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד העירייה   בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו 

 במסגרת מתן השירותים וכן בגין אי קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה. היועץעל ידי 
 

בגין  היועץלפי האמור לעיל, את החוב של  היועץהעירייה  תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה זכאי  .ג
 הנזקים שיגרום, כמפורט לעיל, מכוח הסכם זה ו/או על פי כל דין.

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

 םביטול והפסקת ההסכ

15.  

מכל סיבה שתיראה לה, להביא הסכם ו בכל עת ,העיריהעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, רשאית  .א
יום  30ץ אשר תינתן ליוע ,יתמאת המנהל או הגזבר הודעה בכתבבמתן  סיוםזה, כולו או מקצתו, לידי 

 ש. מרא

ה נקוב בהודעה הובא ההסכם לידי סיום בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל, יסתיים ההסכם בתאריך שיהי .ב
 ץהייעואת התמורה בעד אותו חלק מעבודת  ץליוע תשלם העיריה( ו"מועד סיום ההתקשרות")להלן: 

 -לאלה בכפוףידי המנהל, וזאת -, כפי שיקבע עלבפועל ויד-אשר בוצע על

 .לעיל 12 לקיזוז, כאמור בסעיף העיריה זכות (1

 להשבה במקרה שביטול ההסכם ארע לאחר העברת התמורה, כאמור בסעיף העיריהזכות  (2
 לעיל..ז 8

היועץ מאשר ומסכים, כי תשלום בהתאם לאמור בס"ק ב' לעיל יהווה סיפוק של מלוא תביעותיו וסילוק  .ג
כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח צפוי, לרבות פגיעה במוניטין, ו/או הוצאות שנגרמו ו/או יגרמו לו 
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בגין סיום  העיריהת סיום ההתקשרות כאמור, ואין לו ולא יהיו לו דרישות נוספות כלשהן ממחמ

 ההתקשרות. 

16.  
רשאית למסור  העיריהנבצר מהיועץ לספק את מלוא השירותים עפ"י הסכם זה, מכל סיבה שהיא, תהא  .א

את אספקת השירותים לצד שלישי כלשהו, לפי ראות עיניה, והיועץ מתחייב לספק לאותו צד שלישי 
 , על מנת שיוכל להמשיך באספקת השירותים. העיריהפי דרישת -את כל הסיוע, המסמכים והמידע, על

את היועץ בכל למען הסר ספק, מודגש שביטול ההסכם בנסיבות האמורות בס"ק א' לעיל, לא יזכה  .ב
)ב( לעיל, בשינויים המחויבים, 14פיצוי ו/או תמורה נוספת, למעט התמורה המגיעה לו כמפורט בסעיף 

 והוא מוותר בזאת על הזכות לתבעו.

 

רשאית לבטל את ההסכם בכל  העיריהבנוסף על האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע ממנו ו/או מכל דין, תהא  .17
 אחד מהמקרים הבאים:

  .א
די היועץ אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, והפרה זו לא הופרה על י (1

 תוקנה תוך הזמן שקצב לכך המנהל בהתראתו בכתב ליועץ.

 

ניתנה התראה בכתב על ידי המנהל ליועץ על כך שהיועץ אינו מתקדם במתן השירותים  (2
מבטיחים, ימים מתאריך קבלת ההתראה בצעדים ה 7בצורה נאותה, והיועץ לא נקט בתוך 

 לדעת המנהל, את מתן השירותים במועד שנקבע.
 

לעיל, לא יהא היועץ זכאי לכל תשלום בעד השירותים  1-2' בוטל ההסכם בנסיבות האמורות בס"ק א .ב
 לבד מתשלום, כפי שיאושר על ידי המנהל עבור אותו חלק של השירותים שבוצע ללא פגם.

18.  
הוראה אחרת בהסכם, ייחשב היועץ כמי שהפר את ההסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לכל  .א

 תהא הזכות לבטלו בקרות אחד מן האירועים הבאים: לעירייההפרה יסודית ו

 

 .היועץ הוכרז כפושט רגל (1

 

אישום או הורשע בנוגע -נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב ואו מי מטעמ היועץנגד  (2
 עימה קלון.רה שיש ילמעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עב

 

 נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. היועץ או מי מטעמו (3

 

מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  ואינ היועץכי  לעירייההוכח  (4
 טכנית, או מכל סיבה אחרת.

 
בבחינת רשימה סגורה ההסכם טול ילעיל כעילות בבס"ק א' כי אין המקרים המנויים  ,מובהר בזאת .ב

את כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל  חמכו ההסכםלבטל  העיריהוכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות 
 .היועץקב הפרתו על ידי ע ההסכם

 

עשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או יבוטל ההסכם, ת .ג
 .ןהענייששולמה ביתר לפי 

 
 חמכו העיריהבכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית לעיל  ג'-בס"ק א'באמור כי אין  ,מובהר בזאת .ד

 והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של החוזה. לרבות הסעדים ,כל דין או הסכם

רשאית למסור את המשך אספקת  העיריהלעיל, תהיה  14-16בוטל ההסכם בנסיבות האמורות בסעיפים  .19
דעת, בדו"חות -השירותים לכל צד שלישי, לפי ראות עיניה ולצורך זה להשתמש במסמכים, בחוות

 ההסכם. ובטיוטות שהוכנו על ידי היועץ עד לביטול
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20.  

 זכויות קניין
 

והנוגעים  היועץהקניין בכל הנספחים, הטיוטות, חוות הדעת, המפרטים והמסמכים האחרים שיוכנו על ידי  .א
 לשירותים ולביצוע הוראות הסכם זה, יהיו שייכים לעירייה בכל זמן שהוא.

לעיל וכן כל  1בס״ק מתחייב להעביר לעירייה בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט  היועץ .ב
 מסמך ו/או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור לשירותים או לביצוע הוראות הסכם זה.

במקרה של הפסקת ההתקשרות תהא העירייה רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל, גם אם המשך  .ג
 השירותים יימסר לאחר.

 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים:

 ניגוד בין ענינו לבין ענינה של העירייה; ב שיש בו או שעלול להיות בוכל מצהיועץ ימנע מ .21
. מנהל ד'נספח על שאלון למניעת ניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ היועץכתנאי לחתימת הסכם זה יחתום 

מצהיר כי ברור וידוע לו כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון מהווים בסיס ותנאי להתקשרות  היועץ
על השאלון כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו להימנעות מניגוד עניינים כקבוע  היועץבין הצדדים. אין בחתימת 

 בסעיף זה.
 ;יועץלולה להיפגע אי תלותו כבו ע או מצבהיועץ חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים מ

מתן השירותים שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן בלתי תלוי, או שלא לפי הכללים,  .22
 התקנים והנוהלים המקובלים, או שלא לפי מיטב שיקול הדעת;

ותפו, ו/או תאגיד , קרובו, שלגביו ניתנים השירותים, היועץקידום או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניין  .23
 שהיועץ, קרובו ו/או שותפו הינם בעלי שליטה בו, מעוניינים בו באופן אישי, במישרין או בעקיפין.

בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של אלה. לעניין ס״ק זה ״בעל  -לעניין ס״ק זה ״קרוב״ הינו  .24
בהון או ברווחים של אותו  10%ש לו חלק העולה על מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שי -שליטה״ הינו 

 תאגיד.

ימנע מגילוי, שלא בהסכמת החברה, של כל דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן השירותים, זולת אם הוא  היועץ .25
 חייב לגלותו על פי דין או שגילויו דרוש לביצוע השירותים.

שירותים אחרים שלו ו/או של מי מטעמו ו/או מי  המציע הזוכה לא יוכל לעבוד ו/או ליתן שירותי ייעוץ ו/או .26
בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, במשך כל תקופת ההתקשרות הביצוע , שיש לו זיקה כלשהיא אליו

לכל גוף ו/או אדם ו/או יישות משפטית בעניין כנגד העירייה ו/או מי  חודשים לאחר מכן 24ו/או תקופה של 
  .מטעמה

 
 זכויות ו/או חבויות איסור המחאת

27.  

 ומומחיות חמכוהינן זה  הסכם חמכושל היועץ  וכי כל התחייבויותי ,מוסכם בזאת בין הצדדים .א
 .ו ו/או באמצעות עובדי משרדולבצען בעצמ והמקצועית ולפיכך הינן אישיות ועלי

או לאחרים לאחר  ו מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן,או חובותי ורשאי להמחות את זכויותי והיועץ אינ .ב
א רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעות מההסכם, לרבות המחאת הזכות ווכן אין ה

 בכתב ומראש.  העיריה, אלא בהסכמת לגורם אחר היהעירילקבלת סכומי תמורה מ

 או מקצתן, או מסר את ביצועו של שירותכולן  ,פי הסכם זה-על ואו חובותי והיועץ את זכויותי ההמח .ג
המוטלות  וא אחראי להתחייבויותיוה ריישאלפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,  וכלשהו המוטל עלי

במלואן עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהא בכך בכדי לפגוע בזכויותיה של  ועלי
 כלפי הגורם הנמחה. העיריה
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 עיסוק בהרשאה, ניהול ספרים ומסמכים נוספים

28.  

 .1975-תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  וכי ברשות ,מצהיר בזאתהיועץ  .א
 

 -העתק תעודת עוסק מורשה תקפה, הכוללת הצהרת היועץ לפי חוק עסקאות גופים   ציבוריים, תשל"ו .ב
 . 'אכנספח מצ"ב  1976

פי -זה כנדרש על נשוא הסכם וא פועל במסגרת עבודתוא מנהל ספרים כדין וכי הוכי ה ,היועץ מצהיר .ג
 עשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של הסכם זה.ימשיך ויכל דין כלפי שלטונות המס, וכי 

 .'בכנספח העתק אישור ניהול ספרים כדין תקף ממס הכנסה מצ"ב  .ד

מפריש עבורם את כל  והינו וכי א מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיוכי ה ,היועץ מצהיר ומתחייב .ה
 עשה כן בכל תקופת חלותו של הסכם זה.ימשיך ויא ופי הדין וכי ה-ההפרשות הנדרשות על

אישור על גובה  לעירייהמציא היועץ יבמעמד חתימתו של הסכם זה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה  .ו
אישור כאמור  הלעיריי. מוסכם בזאת כי באם לא יומצא האזוריניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה 

בהיעדר אישור  ובגין סכומי מס שנוכו משכר טרחת היהעיריהא זכאי היועץ לכל החזר מיבמועד, לא 
 כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור כאמור.

גבי דוגמת הטופס על  ,בבנק ועל ההסכם טופס עדכון פרטי חשבונ ובמעמד חתימת לעירייהמציא יהיועץ  .ז
 .'גח כנספלהסכם זה  ףהמצור

הבנק  ידי-עלוכן מאושר  ורו"ח או עו"ד מטעמ ידי-עלהיועץ ומאושר  ידי-עלטופס זה יהא חתום  .ח
 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  ץכי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע ליוע ,מובהר בזאת .ט
הא זכאי היועץ לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי יפרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא 

 .וכיו"בהצמדה, ריבית 

 ויתור

29.  

כל שינוי של הוראות הסכם זה, ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם  .א
 תמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.נעשו מראש ובכתב ונח

זה, לא ייחשב הויתור כויתור תקדימי ולא  הסכםויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו לפי  .ב
יהא בו כדי ללמד על ויתור במקרה אחר, דומה ושאינו דומה, בין אם המדובר בהפרה דומה, שונה או 

 אחרת. 

 הפרה יסודית

הינן תנאים עיקריים להסכם זה והפרתן תיחשב כהפרה יסודית  19-ו 18,  13, 10, 8 ,7 ,4, 3סעיפים הוראות  .30
 של ההסכם.

 

 כתובות והודעות

31.  

 כתובות הצדדים הינן כמפורט  בכותרת להסכם. .א

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום לפי כתובות הצדדים, וכל מסמך שנשלח בדואר  .ב
 ימים מתאריך שליחתו בבית הדואר. 3הנמען תוך  ידי-עליראו אותו כאילו נתקבל רשום כאמור, 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 ____________________    __________________ 
 היועץ            עיריית יבנה 

 

 אישור תקציבי

 הרינו לאשר בזאת כי :

 לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו  .1

כי ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב  .2
 בלתי רגיל מס' ______.

 

__________________________ _____________________ 
 העיריה יתגזבר ראש העיריה                 
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 'גנספח        
 לכבוד

 עיריית יבנה 

 

 א.ג.נ.,

 

 שם היועץ :________________________________. .1

 

  כתובת  למשלוח  הודעה  על  ביצוע תשלום:  

 

 ._______________________________________________________________ 

 

 ______________________.טלפון:______________________; פקס:  

 

 __________________. ח.פ./מס' עוסק מורשה/תעודת זהות 

 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק:______________. 

 

 ן בבנק:____________ כתובת הבנק:__________________ מס' סניף:_____.-מס' ח 

 

חזירם על ננו באמצעות ההעברה הבנקאית, לההננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבו 
 יבנה ללא שיהוי. ידינו לעיריית

 

 

 __________________________________         שם הממלא:_______________ 

 חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור           

 אישור עו"ד/רו"ח .2

 

 אני עו"ד/רו"ח_________________, מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של היועץ  

 

 ________________________________, וחתימתו מחייבת את היועץ. 

 

_________________________ 

 עו"ד/ רו"ח
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 העסקת יועץ  –שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -נספח ד'

 

 שם היועץ: __________________________________

 

 השירות המוצע: ______________________________

 
 פרטים אישיים .1

 

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

 

 ______________________________________ עיר/ישוב: __________כתובת: 

 

 מס' טלפון: ___________________

 
 תפקידים ועיסוקים .2

 
שנים אחורה )כשכיר/ה, עצמאי/ת,  4נא פרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 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 ולתפקידים פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים 

 שנים אחורה. 4קודמים לתקופה של 
 

תפקיד ותחומי  תחום פעילות שם המעסיק
 אחריות

תקופת 
 העסקה

 
   

 
   



24 

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים .4

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

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

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 

שנים אחורה, ולציין כל זיקה  4של  הרשות המקומית(. נא להתייחס לזיקה ולקשרים נוכחיים ולתקופה
 או קשר באופן מפורט.

 
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת  –"בעל עניין בגוף" 

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

 
 כן/לא 

 
 אם כן פרט: 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________ 

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

 
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים להעמיד אותך 

 אותו אתה אמור לספק לעירייה ?  בחשש לניגוד עניינים בשירות
 
 בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, -קרוב משפחה" "

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

 כן/לא
 

אם כן פרט: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________ 
 

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

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

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

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

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

 
 

 כן/לא 
 

 אם כן פרט:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________ 
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 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 הדברים הרגיל, אני מתחייב, כי בכל מקר
 אדווח לגורמי הרשות המקומית )מנכ"ל, יועמ"ש( ואמסור את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי ההנחיות. 

 

 תאריך: _______________________

 

 חתימה: ______________________

 

 
 
 

              _________________ 
 היועץ               

 
 
 
 

  


