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 חבל יבנה אזוריתמועצה 

  תובע עירוני למתן שירותי 331/2021 מכרז מס'

 

תובע עירוני למתן שירותי  להציע הצעות משתתפים( מזמינה בזאת "המועצה" :)להלןחבל יבנה  האזוריתהמועצה 

המנהל מטעם המועצה ובהתאם לתנאים וכפי שיורה  בהסכםבהתאם לנדרש "(. השירותים")להלן: ה למועצחיצוני 

 .המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז

 yavne.org.il-https://www.hevel באתר המועצה בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום )

 15/6/21 עד ליום doron.l@hevel-yavne.org.il דוא"ל:למסמכי המכרז יש להפנות בכתב ל חסאלות הבהרה ביש

תשובות לשאלות ההבהרה תישלחנה אל  )הדס( 08-8622119בטלפון:  קבלתו לוודא ו 12:00בשעה )ה' תמוז תשפ"א( 

 כלל המציעים.

שלוש מאות )במילים:  ₪ 300של את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגבייה במועצה תמורת תשלום 

 08-8622119במידה ואין תשובה   15:00 – 08:30 בשעותה' -א'בימים )מירב(  08-8622114בטלפון ( שקלים חדשים

ביטולו של המכרז  או/אי השתתפות המציע במכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה, ו. )הדס(

 .זה עילה להחזרת תשלום יהוו, לא המועצהעל ידי 

מבנה המועצה ליד גבעת ושינגטון )מול המועצה,  גזבראת ההצעות יש למסור במסירה ידנית )לא בדואר( בלשכת 

)יד תמוז  24/6/21 " וזאת עד ליום331/2021 "מכרז פומבי מס' במעטפה סגורה נושאת ציון   )תחנת הדלק דור אלון

 המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים. הצעה שתימסר לאחר .13:00בשעה תשפ"א(

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

וגשו ע"י הירות בלבד, ואין בו בכדי להכשיר מסמכי מכרז שיזכי השימוש בלשון "הצעה" הינו למען ה ,מובהר בזאת

 המכרזים.הצעה עפ"י דיני משתתף לכדי 

הצעת משתתף תוגש ע"י ישות משפטית אחת וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים במכרז כולל בין השאר, הניסיון 

 והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 בכבוד רב,          

          

 

 משה ליבר

 ראש המועצה

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hevel-yavne.org.il/
https://www.hevel-yavne.org.il/
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 מסמך א'
 חבל יבנה אזוריתמועצה 

  תובע עירוני למתן שירותי 331/2021 מס'מכרז חיצוני 

 הוראות למשתתפים

 כללי

, תובע עירוני חיצוני למועצהלמתן שירותי ( מזמינה בזאת הצעות "המועצה" :)להלן האזורית חבל יבנההמועצה 
במועצה  מחלקת שפ"עמנהל ורה יוכפי ש בהסכםבהתאם לנדרש הנ"ל, וכל פעולה שתידרש לצורך מתן השירותים 

 .("השירותים" או "העבודות"ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז )להלן: 

חודשים.  24למועצה כמפורט במסמכי המכרז למשך תקופה של  תובע עירוני חיצוניהמכרז הנו למתן שירותי 
באופן שסך  חודשים כל אחת 12תקופות נוספות, בנות  3-למועצה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 שנים(.  5חודשים ) 60כל משך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

 תנאי סף במכרז

בכל התנאים זה ולהגיש הצעות לאספקת השירותים אך ורק מציעים העומדים רשאים להשתתף במכרז  .1
עד למועד  הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלוהמצטברים 

 :האחרון להגשת הצעות

הנו יחיד, שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין בישראל, שמטרתם אספקת שירותים מסוג  המציע .א
השירותים נשוא מכרז זה. על המציע לצרף להצעתו צילום ת.ז./ תעודת התאגדות / רישום על פי דין 

 ותדפיס פרטים עדכני ממרשם המתנהל על פי דין.

)יש מטעם מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.  LLBגר תואר ראשון במשפטים המציע הנו בו .ב
 לצרף תעודה(.

)על המועמדים לצרף עותק רישיון עו"ד בעל רישיון ישראלי בתוקף לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין  .ג
 בתוקף מלשכת עורכי הדין בישראל(.

שנים בתחום המשפט הפלילי/ דיני התכנון והבניה / משפט  4ניסיון מקצועי של לפחות המציע הינו בעל  .ד
 (.אישורים והמלצות)יש לצרף מוניציפאלי 

 .בעל הסמכה כתובע/ת מטעם היועמ"ש לממשלה ו/או שסיים קורס תובעים עירונייםהמציע  .ה

 ירותים למועצה.עיסוקיו האחרים של המציע אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם מתן הש .ו

לצורך הוכחת תנאי זה המציע יצהיר ויתחייב כי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים 
  כנספח א'.בקשר למתן השירותים נשוא פנייה זו. ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף 

 

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .ז

תו העתק קבלה על שמו מהמועצה על רכישת להוכחת עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף להצע
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 מסמכי המכרז.

 

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  מחזיק בתעודה המציע .ח
  .1967-התשל"ו

 .ספרי חשבונות כחוק ומנהליםעוסקים מורשים לצורך מע"מ  .ט

לי, כגון, אי העברת אבעבירה שנושאה פיסקעדר הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או יה .י
שנות, לפי יניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי

ן י; היה המעוניכנספח ב'בהתאם לטופס המצ"ב  1981-חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א
 .לי השליטה בו וגזבריו הבכיריםהיעדר הרשעה גם לגבי בע -להשתתף במכרז תאגיד 

חייבת ההצעה לפרט את כל  -במשותף  שתתפיםלמען הסר ספק, הוגשה הצעה על ידי מספר מ .יא
 .לעיל  ט'-א'שותף להצעה, לעמוד בתנאים המפורטים בס"ק  /משתתףעל כל . יםפהמשתת

 
 וסתירה בין מסמכים  מסמכי המכרז

 נם:ימסמכי המכרז ה

 על נספחיו. הוראות למשתתפים– מסמך א' .א

 הצעת המשתתף. –' ב מסמך .ב

 ."(ההסכםלהסכם )להלן: "מבוא לרבות נספחיו כמפורט ב ,מתן השירותיםהסכם ל - מסמך ג' .יב

או בעניין פרשנותם הנכונה של אחד ממסמכי המכרז, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז  
 ימי שבעה תוך בכתב יינתנו הגזבר הנחיותג. המועצה לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוגזבר ליפנה המשתתף 

, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי בזאת מובהר. הפניה קבלת מיום עבודה
 ו.יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותי וכי המשתתף הגזבר

 הצעת המשתתף 

לנקוב בשיעור ההנחה המוצע על ידו לתמורה המקסימלית המצוינת במסמך. על המשתתף במסגרת הצעתו,  .3
היקף שעות העבודה הנדרשות לצורך ביצוע השירותים לרבות מגבלת תקרת השעות ללשים לב על המשתתף 

לרבות עלויות  השנתיות, כמפורט בהסכם. סכום התמורה יכלול את כל הנדרש לצורך מתן השירותים,
 מע"מ כשיעורו על פי דין בעת ביצוע כל תשלום.כן לרבות עבודה, ציוד וכו' ו

 תוקף ההצעה יהיה למשך שלושה חודשים מהיום האחרון להגשת ההצעות.

 אופן הגשת ההצעה

 את המסמכים כדלקמן: להצרף הצעתו ולאת הגיש על המשתתף ל .4

 העתק תעודה בדבר רישום התאגיד במרשם המתאים/ תעודת זהות. .א

 העתק תעודות השכלה.  .ב
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 העתק תעודת חבר בלשכת עורכי הדין. .ג

 העתק תעודת עוסק מורשה. .ד

 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין. .ה

 ים, מאת שלטונות מע"מ.יהעתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבור .ו

 .על ידו חתוםנוסח הצעת המשתתף  .ז

 ני.תעודת הסמכה מאת היועמ"ש לממשלה לשמש כתובע עירו .ח

( למסמך ההוראות למשתתפים, כגון ד)1מסמכים המעידים על ניסיון המשתתף כנדרש בסעיף  .ט
אישורים, המלצות ורשימת מקומות עבודה קודמים, לצד כל עבודה יש לציין את הפרטים הבאים: 

 שם הארגון/תאגיד; שם הממליץ; תפקיד בארגון; מספר טלפון; מהות העבודה.

 .ןלהל 8ף ערבות בנקאית כמפורט בסעי .י

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. .יא

 למסמך הוראות למשתתפים.  כנספח א'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  .יב

 למסמך ההוראות למשתתפים. כנספח ב'תצהיר בדבר היעדר הרשעה בנוסח המצ"ב  .יג

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמו של המשתתף. .יד

 , כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף.המכרזיתרת מסמכי  .טו

 ביטוח

5.  

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא  .א
למועצה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר 

 בטרם הגשת המכרז.בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר 

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל  .ב
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי 

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

ת להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור מאחר ואין אפשרו –לתשומת לב המציע  .ג
קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות 

 על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .ד
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טעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל ל .ה
הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז לא 

 נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בחוזה  .ו
ם אחר במכרז, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות או בכל מקו

שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה 
של המועצה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למועצה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו 

 כלפיה.

בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור קיום  מובהר .ז
ביטוחים )נספח ג'(  מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח 
האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום 

 .תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע לידי המועצה

 .סיונו וכיו"בילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, נ משתתףלמועצה שמורה הזכות לדרוש מה .6

לשם הבטחת התחייבויותיו נשוא הצעתו על המשתתף לצרף למסמכי המכרז ערבות בנקאית אוטונומית על  .7
אשר תהא למסמך זה,  כנספח ג'בנוסח המצ"ב ₪, ( שקלים חדשים אלפייםם: )במילי ₪  2,000סך של 
עד במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות ו/או הגבלות כל שהן. הערבות תהא בתוקף  מיידילמימוש ניתנת 

 ותהא בלתי מוגבלת ובלתי מותנית וניתנת לפירעון בכל עת.  15/09/2021ליום 

 בערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף. שם הנערב

 , שטרות וכיו"ב לא יתקבלו. בנקאיות/המחאות פרטיות

 הצעה שתוגש בלי צירוף ערבות כאמור לעיל, תיפסל על הסף, ולא תובא לדיון.

ו/או גזבר  המועצהלפי פניה חד צדדית של ראש  למימושהערבות חייבת להיות על פי תנאיה, ניתנת  .א
  .א חתומה כדיןהמועצה. הערבות תה

ימים  7בתוך  למתן השירותים,מטרת ערבות זו לשמש להבטחת חתימת המשתתף הזוכה על ההסכם  .ב
 .מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז

 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .8

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. - היה המשתתף  יחיד .א

לי הדרוש כדי לחייב את השותפות, תוך איחתמו מספר השותפים המינימ - היה המשתתף שותפות .ב
 ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.

מורשי החתימה יחתמו  -"( "תאגידהיה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן:  .ג
ויצרפו חותמת  כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובת התאגידדרושה  שחתימתם

 התאגיד.

 כמו כן, תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. .ד
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)כח   08/06/21החל מיום  yavne.org.il-https://www.hevel להוריד באתר המועצהאת טפסי המכרז ניתן  .9
-08בטלפון  )שלא יוחזר(  ₪ 300סך של  הצעה יש לשלם בגין קניית המכרז על מנת להגיש  סיון תשפ"א(

 .)הדס( 08-8622119במידה ואין תשובה   15:00 – 08:30 בשעותה' -א'בימים )מירב(  8622114

עד ליום   doron.l@hevel-yavne.org.il  הדוא"ל–מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה באמצעות  .10
על הפונה מוטלת  ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות., תוך ציון שמו 12:00בשעה  16/06/21

. שאלות שיתקבלו לאחר המועד )הדס( 08-8622119 האחריות לוודא את קבלת הפנייה בדוא"ל או בטלפון 
ם לכך המועצה רשאית לדחות ו/או לא לענות. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות  ובהתא –האמור 

 רק תשובות שיועברו בדוא"ל תחייבנה את המועצה.

מכרז, קראם והבין את תוכנם, קיבל את ה מסמכיהמועצה תראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים  .11
 כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי החוזה אם הצעתו תבחר.

ת המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות א .12
המועצה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז 

 .ולפסול את הצעתו

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  שיערכוכל שינוי או תוספת לעיל  13 מבלי לגרוע באמור בסעיף
שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא  ידי עלאליהם, בין אם 

  .הולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיהמועצה יחייבו את 
 

ליד גבעת ושינגטון )לצורך את מסמכי המכרז יש למסור במסירה ידנית במשרדי המועצה )לא לשלוח בדואר(  .13

עליה במעטפה סגורה  ( wazeק דור אלון קבוצת יבנה )לרשום כך בהתמצאות משרדי המועצה מול תחנת הדל
 .12.00שעה   , יד תמוז תשפ"א 24/06/21וזאת עד  331/2021  מס'פומבי "מכרז  כתוב יהיה 

 כל מסמכי מכרז אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים. .14

 דעתה לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן השירותים.רשאית עפ"י שיקול מועצה ה .15

המועצה תהא רשאית, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .16
ההצעה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי המועצה, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה ויובאו בכתב 

 הצעה.לידיעתם של כל רוכשי ה

 המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת וחתימה בכל עמוד בנפרד.

המועצה שומרת על זכותה לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, בכל מועד למען הסר ספק, מובהר ומודגש כי  .17
 לרבות לאחר מסירת הודעה בדבר זכייה, בכפוף לאמור בכל דין.שהוא, 

 האמור במסמך זה בלשון זכר, נכון גם ללשון נקבה.כל  .18

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה

19.  

 בתנאי הסף למכרז ייקבע לגביה ציון משוקלל כולל )מחיר + איכות(. הצעה שעמדה כל .א

 שקלול הצעות ייקבע לפי משקלות יחסיות כדלקמן :              

  40% -משקל מחיר 

https://www.hevel-yavne.org.il/
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 60% –משקל איכות 

נקודות, ויתר ההצעות  40לצורך ניקוד ההצעות בדירוג המחיר, יינתן למציע הזול ביותר ניקוד של 
 ינוקדו באופן יחסי אל ההצעה הזולה ביותר. 

 להלן הפרמטרים שיבחנו בדירוג האיכות:

 ניקוד מקסימאלי צורת חישוב  תיאור הדרישה ד"מס

1 
ניסיון במתן שירותי 

 תובע עירוני
 -שנה מעבר לנק' עבור כל  5
השנים אשר נדרשו  4
 תנאי הסףכ

15 

2 

ניסיון כתובע עירוני 
 במועצה אזורית

נקודות למציע שעבד  10
כתובע עירוני במועצה 

  24לפחות   אזורית אחרת
השנים  5במהלך  חודשים

  2016-2021האחרונות 

10  

 

3 

התרשמות וועדת     
ו/או  המכרזים

הגורם המקצועי 
 שיוסמך לכך על ידה

לרבות ע"י ביצוע 
ראיון והתרשמות 
בהתאם לשיקול 

 .דעתה

 לפי שיקול דעת 
35 

 

 60  כ"סה 

 
אם יוכח לכאורה קשר כזה  ,ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים .ב

 ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 

 

 חתימת החוזה והשבת ערבות מכרז

ימים מיום קבלת הודעה  7הסכם המכרז בתוך  עלמשתתף/ים שיבחר/ו כזוכה/ים במכרז יתבקשו לחתום  .20
 על זכייתו/ם במכרז.

לא מילא/ו הזוכה/ים את התחייבות זו, רשאית תהא המועצה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף  .21
 מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט.לעיל, והמשתתף יהא מנוע  7למסמכי המכרז מטעמו, כקבוע בסעיף 

 :הבאוזאת באופן  ,משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז .22

 עם קבלת הודעה כאמור. -ליתן את השירותיםרז שלו נפסלו או שלא נבחר למשתתף שמסמכי המכ .א

 אישורי ביטוחת עם חתימתו של ההסכם המצורף, והמצא - ליתן את השירותיםלמשתתף שנבחר לבצע  .ב
  .נשוא ההסכם בקשר עם השירותים
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 א' נספח

 תצהיר בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשרות הציבור

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

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.  .1

 ("המציע"____________________ )להלן: 

ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ___________________ אינו נמצא, ומתחייב שלא להימצא, 
נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים )ובכלל זה, אך מבלי לגרוע במצב של ניגוד עניינים בין ההתקשרות 

מכלליות האמור, בין בפעולה, בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית, שהמציע ו/או מי מבעלי השליטה בו 
 ו/או מי ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין(.

מתחייב לפעול לכך שהמציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי אינם נמצאים ויתחייבו הריני 
 שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים  –"בעל שליטה"  –בתצהיר זה 
 שתתף הינו תאגיד. או את המנהל הכללי בתאגיד, ככל שהמ

 

הנני מצהיר כי לא מתנהלות נגד המציע ו/או נגד בעלי השליטה או מנהליו הבכירים של המציע תביעות  .2
 העלולות להשפיע על קיומו של ההסכם ו/או כשירותו הכלכלית של המציע.

, כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשרות הציבור .3
 .1992-התשנ"ב

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי  .4
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

_______________ 

 חתימת המצהיר      

 אישור עו"ד/רו"ח

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. ________(, מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

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

 

 



- 9 - 

 

 

 

 נספח ב'

 הצהרה בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה בעבירות שיש עימן קלון ו/או שנושאן פיסקאלי

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה _  אני הח"מ ______________, ת.ז.
 בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 

המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר. נני מצהיר ומתחייב בזה כי ה .1
לא הורשע  מגזבריומי או /ו בומי מבעלי השליטה ( ו/או "המשתתף"____________________ )להלן: 

כגון אי העברת קלון ו/או בעבירות שנושאן פיסקאלי,  ו/או לא מתנהלת לגביו חקירה בעבירות שיש עימן
שנות, לפי חוק יניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת אם חלפה תקופת ההתי

 ;1981-המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א

מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות דירקטורים  – "בעל שליטה" –תצהיר זה ב
 בתאגיד, ככל שהמשתתף הינו תאגיד.  או את הגזבר הכללי

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .2

 
________________ 

 חתימת המצהיר        

 

 עו"ד/רו"ח אישור
 

 כי ביום _______ הופיע/ה  ת/ו"ד )מ.ר. ________(, מאשר_______, ע___אני הח"מ ____
 ________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר __________,  ת.ז. ____בפני מר/גב' ___

 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.

 
     

      ________________ 

 חתימה         
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 ג' נספח 

 ערבות כתב

 לכבוד
 "( המועצה" -)להלן חבל יבנה  האזורית המועצה

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר_________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב  .1
 -_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 

 ₪  2,000"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
"( שתדרשו מאת הנערב בקשר סכום הערבות" -בלבד )להלן אלפיים שקלים חדשים(  :)במילים

ולהבטחת מילוי מלוא תנאי המכרז וכל  למתן שירותי תובע עירוני 331/2021במכרז מס'  להשתתפותו
מטעם המועצה  הגזברוכפי שיורה  בהסכםפעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, בהתאם לנדרש 

ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני. סכום הערבות יהיה צמוד למדד 
 -)להלן  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה"י עכפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם  לצרכן הכללי יםהמחיר

 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן:

  15/06/21שהתפרסם בתאריך  מאי"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
 

 בות זו. "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ער
 ערבות זו יחושבו כדלקמן: לענייןהפרשי ההצמדה 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם  את הסכום 

 ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם המועצה, מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט  .2

להלן  אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה 
את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח

 הנערב.

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת  .3
 החתימה של המועצה. מורשי____________________ כשהיא חתומה ע"י 

, על דרך של העברה בנקאית הקהל קבלת בשעותלעיל יעשה על ידנו,  2התשלום על ידנו כאמור בסעיף  .4
לחשבון המזמין ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו 

 לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר  אולם 15/09/2021 ליום עדערבות זו תישאר בתוקפה  .5
. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר לעיל 3תימסר בהתאם לאמור בסעיף 

 הנ"ל. מועדיםמה

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב,

 מסמך ב'
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 חבל יבנה אזוריתמועצה 

  תובע עירוני למתן שירותי 331/2021 מכרז מס'

 הצעת משתתף

 

________________ מרחוב ____________ ____________ עיר אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז. 
 _______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

מסמך ההוראות למשתתפים, מסמך שבנדון, לרבות  המכרזהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי  .1
וכי הבנתי  ,, על כל נספחיובהליך המכרזכה נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזהצעת המשתתף ו

את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע 
 על קביעת מחיר הצעתי.

 : הנני מצהיר, מסכים ומתחייב .2

הנני שותפות רשומה או תאגיד הרשום כדין בישראל, שמטרתם אספקת שירותים מסוג הנני יחיד /  .א
 השירותים נשוא מכרז זה.  

 מטעם מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.   LLBבוגר תואר ראשון במשפטים הנני  .ב

 הנני עו"ד בעל רישיון ישראלי בתוקף לעריכת דין וחברת בלשכת עורכי הדין.  .ג

 ים הבאים:למתן השירות .ד

 וניהול ההליכים בתחום הפלילי. האזורית המועצהייצוג  (1

בטיפול בדו"חות מכח חוקי העזר העירוניים ומכח חוקים סביבתיים, במתן ייעוץ משפטי שוטף,  (2
שפ"ע לרבות רישוי עסקים, פיקוח  לרבות ליווי מחלקות העירייה ובכללן: הנדסה, מינהל

עירוני, שירות וטרינרי, שילוט ועוד בהתאם להנחיית היועמ"ש לרשות ו/או מי מטעמו והכל 
 בהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז.

במתן החלטה בבקשות לביטול ברירות קנס וביטול ברירות משפט בהתאם להנחיות היועמ"ש  (3
 לממשלה.

 העירונית בדיונים עם גורמי האכיפה העירוניים.ייצוג התביעה  (4

 בדיונים עם גורמי אכיפה מחוץ לרשות. האזורית  המועצהייצוג  (5

 הנני מצהיר ומתחייב לבצע את השירותים בצורה המקצועית ביותר ולשביעות רצון המועצה. .ה

שים ממני כי אחתום על החוזה ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים הנדר ,הנני מצהיר ומסכים .ו
רשאית לחלט את  המועצה היה ולא אעשה כן, תהיה .ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז 7בתוך 

אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או  ,הערבות הבנקאית
 החוזה.כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז ו מועצהלהוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם ל
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 כי: ,אני מצהיר בזאת .3

נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי יתן את השירותים הנני מתחייב לאם אזכה במכרז הנדון, ידוע לי כי  .א
לשביעות רצון המועצה  העבודותאת כל  לבצעאני מתחייב  .שרשמתי בהצעתי ובהתאם למחיר ,המכרז

 .ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם

אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת המכרז מכל סיבה ידוע לי, כי אם  .ב
 .שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי

 ידוע לי, כי הסכום ששולם על ידי בגין מסמכי המכרז לא יוחזר. .ג

 ארבעתילים: )במ₪  4,000 בהסכם, בתמורה לסך מקסימאלי של יםהנדרש השירותיםהנני  מציע לבצע את  .4
 של ______________ )במילים: בניכוי שיעור הנחה( שקלים חדשיםאלפים 

הנני מע"מ כשיעורו עפ"י דין.  בתוספתו אחוזים(_______________________________________ 
מתן התמורה המגיעה לי בגין  את כל תוכולל תסופיהינה לעיל  בה על ידיהנקו התמורהכי  ,מצהיר בזאת

, וכי לא אהיה מכל סוג או מין שהוא נשוא ההסכם המצורף, ובכלל זה כל העלויות וההוצאותתים השירו
 זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות.

 הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאים: .5

 ממוסד מוכר.  תואר ראשון ממשפטיםהעתק תעודת השכלה בדבר  .א

 העתק תעודת עו"ד בעל רישיון ישראלי בתוקף וחבר לשכת עורכי הדין.  .ב

 העתק תעודת עוסק מורשה. .ג

 אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין. .ד

 ים, מאת שלטונות מע"מ.יהעתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבור .ה

 .על ידו חתוםנוסח הצעת המשתתף  .ו

( למסמך ההוראות למשתתפים, כגון אישורים, )ה1כנדרש בסעיף  ניניסיו מסמכים המעידים על .ז
הפרטים הבאים: שם הארגון/תאגיד; שם תוך ציון המלצות ורשימת מקומות עבודה קודמים, 

 הממליץ; תפקיד בארגון; מספר טלפון; מהות העבודה.

 העתק תעודת הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובע עירוני.  .ח

 .ןלהל 6בנקאית כמפורט בסעיף ערבות  .ט

 אישור עו"ד או רו"ח למורשי החתימה של המשתתף. .י

 למסמך הוראות למשתתפים.  כנספח א'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  .יא

 למסמך ההוראות למשתתפים. כנספח ב'תצהיר בדבר היעדר הרשעה בנוסח המצ"ב  .יב

 שתתף.קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמו של המ .יג
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 , כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף.יתרת מסמכי המכרז .יד

 .וכיו"ב יסיוני, נילהציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירות ממנילמועצה שמורה הזכות לדרוש ידוע לי כי 

להבטחת קיום הצעתי כאמור לעיל, הנני מצרף ערבות בנקאית אוטונומית המשוכה על בנק  .6
בלתי מותנית, בלתי מוגבלת הערבות תהא ( חדשים אלפיים)במילים:  ₪ 2,000_____________, בסך של 

עד . תוקף הערבות יהא וניתנת למימוש באופן מיידי בכל עת, ללא הוכחת נזק או חיסרון כיס מצד המועצה
  ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן. 15/09/2021ליום 

כן הנני מצהיר כי באם הצעתי תתקבל אמציא למועצה ערבות בנקאית בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים 
 בהסכם המצורף לחומר המכרז.

 :ולראיה באתי על החתום

___________       ______________ 

 חתימה                                                                    תאריך                              

_________________  _________________             ____________________ 

 כתובת                   מס' ח.פ./ח.צ.      שם     מלא          

_________________ 

 טלפון מס' 

 א י ש ו ר

_________________מאשר בזאת כי חתימת ה"ה _________,  התאגידעו"ד/רו"ח  הח"מ________אני 
, התאגיד מסמכי הייסוד שלמחייבים, עפ"י  התאגידבצרוף חותמת  בתאגיד___________ המשמשים מנהלים 

 .התאגידאת 

_________ 

 עו"ד / רו"ח   
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 2021שנערך ונחתם ביום _______ חודש _______ שנת 
 

 
 חבל יבנה האזוריתהמועצה   בין:

 גבעת ושינגטון   
 "(המועצה)להלן "  

 
  _____________________  לבין:

 ______________ח"פ   
 ____________________מרחוב   
    
 ("התובע" ו/או "המשרד" ")להלן  

 
ייצוגה בהליכים לפי חוקי העזר של לצורך והמועצה מעוניינת לקבל שירותי תובע עירוני חיצוני,  והואיל:

 בהתאם להוראות הסכם זה;"(הליכי האכיפההמועצה וכן מכח חוקי מדינה בנושאי סביבה )להלן: "
 

 ;התובעובמסגרת מכרז לתובע עירוני שפרסמה המועצה זכה  והואיל:
 

 "(;התובע" עו"ד ___________ )להלן:והמציע הציע את  והואיל:
 

מעביד, על  -על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד המשרד/התובעוהמועצה מעוניינת להתקשר עם  והואיל:
כך המשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, 

 הסכים לכך; התובע/והמשרד
 

 ן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות בהסכם;וברצון הצדדים לעג והואיל:
 

 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 המבוא להסכם זה

 המבוא להסכם זה יהא חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה. .2

 ווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.הפניה לקבלת הצעות שמכוחה נבחר המשרד מה .3

 הצהרות הצדדים

למועצה כתובע עירוני  שרותי ייעוץ משפטילצורך מתן  התובעשוכרת בזאת את  המועצה .4
 להסכם זה: בנספח א'כמפורט להלן וכמפורט בהרחבה  "(רותיהש)להלן "

הגשת כתבי אישום, הופעה וייצוג בכל שלבי הדיונים  –מתן שירות במסגרת הליכי האכיפה  .5
בהיקף עבודה ככל שיידרש, בהתאם לכמות התיקים ולמועדי הדיונים בבית  –בבתי המשפט 

 המשפט.

 מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים. התובע .6

המקצועי,  בזאת, כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות הידע התובעעוד מצהיר  .7
 הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

מתחייב לבצע את השירותים נשוא הפנייה בעצמו, ולא להעביר לצד ג' ובכלל זה  התובע .8
משרד עו"ד או עו"ד אחר את ביצוע השירותים נשוא הפניה, אלא בהסכמת המועצה מראש 

 ובכתב. 
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 היתרים רישיונות ואישורים

ייב בזאת, כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם מצהיר ומתח התובע .9
 התובעלהוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות.  

 מתחייב להציגם למועצה בכל עת שידרוש.

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי התובע מובהר כי נכונותן של הצהרות  .10
נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד בהסכם זה. אי 

 .התובעשלאחר מכן, ייחשב כהפרה יסודות של הסכם זה מצד 

מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו התובע  .11
להסכם זה על שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם 

 נספחיו.

מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים התובע  .12
 נשוא הסכם זה.

 תקופת ההסכם

חודשים שתחילתו ביום _______ וסיומו ביום  24תקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של  .13
 "(. תקופת ההתקשרות הראשונה____________ )להלן: "

על לתובע בתום תקופת ההתקשרות הראשונה כאמור, תהיה המועצה רשאית להודיע  .14
חודשים כל אחת  12תקופות נוספות בנות  3-כוונתה להאריך את תקופת ההתקשרות ל

 "(. תקופת האופציה)להלן: "

על הפסקת ההתקשרות מכל  לתובעהמועצה תהיה רשאית להודיע  על אף האמור לעיל, .15
לא תהיה כלפי המועצה כל טענה תובע יום, ול 30בכתב ומראש בת סיבה שהיא, בהודעה 

 שהיא בגין כך.

על רצונו להפסיק את ההתקשרות או להימנע מהארכתה, בעת שהיו בטיפולו  התובעהודיע  .16
נושאים משפטיים שטיפולו בהם לא הסתיים, רשאית המועצה לדרוש את סיום הטיפול 

דעתה, וכן כל פעולה אחרת שתידרש על מנת בנושאים אלו או בחלק מהם, על פי שיקול 
 שהטיפול בהם יימשך ללא פגיעה.  

 תנאי מתלה

אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המועצה, התובע מובהר, כי  .17
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  –כבכל עניין אחר  -והמועצה תהיה רשאית לפעול בעניין זה

 ובכפוף להוראות כל דין.

התובע מקרה של ביטול ההסכם ע"י המועצה, לא תהיה על המועצה חובה לפצות את בכל  .18
או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 

 עד לביטול ההסכם וסיום עבודתו.

מחויב להעביר למועצה את כל התובע בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא,  .19
שותו והשייך למועצה או את כל העבודה שעשה עבור המועצה עד להפסקת החומר שבר

אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו התובע ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי 
 מסיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

למען הסר ספק מובהר, כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם  .20
 זה.

 התובעהשירותים שיינתנו על ידי 
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כתובע  ______________, המועצה ממנה את עוה"ד התובעבהסתמך על הצהרותיו של  .21
 עירוני.

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, בפניה זו ובהצעה, בהתאם התובע  .22
 להצעתו, לדרישות המועצה, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

לצורך מתן שירות משפטי למועצה כתובע עירוני )להלן: התובע המועצה שוכרת בזאת את  .23
 "(, כמפורט להלן:השירות"

הגשת כתבי אישום, הופעה וייצוג בכל שלבי  -מתן שירות במסגרת הליכי האכיפה .א
הדיונים בבתי המשפט בהיקף עבודה ככל שיידרש, בהתאם לכמות התיקים 

 המשפט.ולמועדי הדיונים בבתי 

 מתן ייעוץ משפטי למועצה בתחום המצוי בטיפולו. .ב

לאחר קבלת דו"חות אשר נמסרו בקשר עם הפרות חוקי העזר של המועצה וחוקי הסביבה,  .24
להגשת כתבי אישום ולניהול הליכים בפני בית המשפט, הגשת כתבי טענות התובע ידאג 

כי האכיפה המטופלים על דין, לרבות הופעה וייצוג בבתי המשפט בקשר להלי-ומסמכי בית
 ידו.

חודשים על ההליכים המנוהלים על ידו.  3-ימסור למועצה דו"ח תקופתי אחת להתובע  .25
בדו"ח יפרט המשרד את סטאטוס ההתקדמות בכל אחד מן ההליכים, הסיכונים והסיכויים 

 בכל הליך, וכן כל נתון ופרט אחר שיידרש ע"י המועצה. 

 המשרדהצהרות והתחייבויות 

מצהיר, כי יש לו את הכישורים, המיומנויות והידע המקצועי הדרוש לשם מתן ע התוב .26
השירות המתבקש ביעילות וברמה מקצועית גבוהה, וכי ישתמש בידע העומד לרשותו לצורך 

 מתן השירות.

לא להעביר או להסב את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, או את מתן  .27
לאחרים, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המועצה מראש ובכתב,  השירותים המבוקשים,

 ובכפוף לתנאים שקבעה המועצה לעניין זה.

לא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית למועצה מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב  .28
 של נציג המועצה ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג המועצה.

 ירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.להכיר את הוראות הדין ולבצע את הש .29

 לא להעביר את ביצוע השירותים לטיפולו של עורך דין אחר אלא באישור של המועצה. .30

 לא להתחייב בשם המועצה ללא קבלת אישור מוקדם של המועצה.  .31

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

המועצה, ובלבד שלא יהיה בכך משום רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת התובע  .32
 פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התובע  .33
התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או 

ת כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבו
עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים 
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השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. 
 "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

 התובעיה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח ה -בניגוד ענייניםהתובע לא יימצא  .34
 על כך מיד לנציג המועצה המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המועצה בנדון. 

 התמורה

מידי  לתובע/למשרד תשלם המועצה על פי הסכם זה,התובע תמורת מילוי התחייבויותיו של  .35
כפי שהוגשה במסגרת  תובע/רט בהצעת המשרדכמפוחודש שכר טרחה קבוע )ריטיינר( 

בכל חודש  10 –לא יאוחר מן ה  מסמכי המכרז ובסך של__________ כולל מע"מ,
 , בגין החודש שהסתיים.יקלנדאר

שכר הטרחה כולל הוצאות משרדיות כגון, כגון נסיעות וחניה, צילומים, משלוחים ודואר.  .36
ין הוצאה שיוציא, מעבר לתקורה כאמור לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בג תובע/המשרד

 לעיל, אלא אם אושרה מראש ובכתב ע"י ראש המועצה וגזבר המועצה.

 

חשבון בגין התמורה המגיעה  למועצה התובעיגיש בתום כל חודש קלנדארי  .א
 לו עבור החודש החולף.

את הסכום שאושר על ידה  לתובעתבדוק את החשבון ותשלם  המועצה .ב
 יום ממועד הגשתו לה. 30לתשלום בתוך 

 
חשבונית מס על הסכום  למועצה התובעבגין סכום התמורה ימציא  .ג

 המאושר לתשלום.
כל אישור נדרש אחר לצורך העברת התמורה  המועצהלפי דרישת  התובעכן ימציא 

 כדוגמת אישור על ניכוי מס במקור וכיוצ"ב.

 בין הצדדיםהיעדר יחסי עבודה 

 -ין הסכם זה לא קיימים ולא יחולו בין הצדדים יחסי עובד ילענמוסכם על הצדדים כי  .37
  רות.ינותן ש -מעביד אלא יחסי מזמין 

הינו קבלן התובע בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי  .38
ים על ידו או הפועלים מטעמו עצמאי ואין המועצה אחראית לגביו ולגבי עובדיו או המועסק

 בגין מחלה תאונה או כל נזק אחר שעלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן

השירותים או כתוצאה מביצועם, וכן אין המועצה חייבת בתשלום לביטוח הלאומי עבור 
 מתן השירותים.

ין היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד ב .39
כי ישפה ויפצה את המועצה ו/או התובע ו/או כל מי מטעמו, מתחייב התובע המועצה לבין 

כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה 
 ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.

יל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי מבלי לגרוע מהאמור לע .40
על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה לבין המשרד, יראו את הצדדים 

לעיל  33מן התמורה כאמור בסעיף  60%כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה המהווה 
התמורה המופחתת הנה מלאה מצהיר בזה כי תובע "(, וההתמורה המופחתת)להלן: "

והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, במידה שייקבע כי התקיימו יחסי 
 עובד מעביד כאמור.

יחויב להשיב למועצה את הסכומים שיקבל בקשר עם הסכם זה מעבר התובע במקרה כזה,  .41
המחירים "( בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום ההשבהלתמורה המופחתת )להלן: "
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לצרכן וריבית מקסימלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל, והמועצה תהא 
על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות תובע זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב ל

כל סכום לו יהא זכאי המשרד עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת 
הכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על ו -ערכאה מוסמכת כאמור

 לעיל. 40המועצה לשלם למשרד ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בסעיף 

 

 ביטוח

המועצה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: מועצה אזורית חבל יבנה ו/או הישובים בתחום השיפוט  .42
של המועצה ו/או גופים של המועצה ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או יחידות סמך 

 קשורים למועצה.

מבלי לגרוע מהתחייבויות התובע על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  .43
פי כל דין, התובע מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים -על

ם זה וההשתתפויות העצמיות יחלו על התובע בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכ
 ייושמו בפוליסות הביטוח של התובע לפני ההתקשרות בין הצדדים.

התובע יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  .44
התובע  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המועצה   בגין 

מור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כא
 תביעות תחלוף מחברות ביטוח.

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום  .45
ביטוחים המצ''ב כנספח ג' )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד 

שור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל מהסכם זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אי
הסיכון העומד לביטוח. על התובע יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי 

 הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה  ולצד שלישי.

התובע  יגרום לכך, של כל קבלני משנה ועצמאיים אחרים שיועסקו על ידי התובע יחתמו  .46
ם ביטוחים זהה, ללא שינויים כלשהם. התובע מתחייב שלא להעסיק בביצוע על אישור קיו

השירותים קבלן משנה שלא יעמוד בדרישות סעיף הביטוח, וימציא למועצה, כתנאי מוקדם 
לתחילת העסקתו על ידי התובע בביצוע השירותים, אישור כאמור לעיל על קיום ביטוחים  

 אותו.חתום כדין על ידי חברת הביטוח המבטחת 

הפר התובע את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  .47
המועצה, יהיה התובע אחראי לנזקים שייגרמו למועצה  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו 
כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המועצה 

 טענה כאמור.והבאים מטעמה כל 

התובע לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  .48
 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה, ימציא  14 .49
ם הביטוחים כפי הנדרש התובע למועצה את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללי

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק -על פי הסכם זה כשהם חתומים על
 בסוגי הביטוח הנדרשים.

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות,  14 .50
 וספת.ימציא  התובע למועצה   אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נ

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  .51
מתן פטור כלשהו לתובע על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה 
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לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המועצה  כאמור לעיל, אין בה כדי 
 ריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.להטיל על המועצה  אח

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים  .52
ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על 

אחריות על פי  ידי המועצה  או מי מטעמה אינה פוטרת את התובע מאחריות על פי דין או
 הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבקש מהתובע לשנות או לתקן את  .53
הפוליסות ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. 
הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות 

 תחול עקב כך על המועצה   אחריות כל שהיא.ולא 

התובע יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המועצה,  .54
 לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב.

שמו  באישור קיום לחילופין, אם כל דרישות הביטוח הרשומות בסעיף זה )סעיף הביטוח( ייו .55
 הביטוחים, יהיה התובע פטור מהמצאת פוליסות לידי המועצה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  .56
ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא התובע על פי דין בכל הוצאה 

 או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  התובע .57
 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה. 

התובע מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה   ו/או הבאים  .58
לא תוכן הפוליסה ( עפ"י מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמ

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק 
 כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לתובע.

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  .59
 ם . ביטוח אחריות מקצועית.מעבידי

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על  .60
התובע.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המועצה  והבאים מטעמה, 
הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי התובע. סעיף לפיו המבטח לא יטען 

טענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה   והביטוח של התובע הינו ראשוני וקודם לכל ל
ביטוח שנערך על ידי המועצה. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין 
בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום 

י. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך צפו-פתאומי תאונתי ובלתי
תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה לכל 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של התובע בתום לב לא תפגע בזכויות  60הפחות 
 המועצה  לקבלת שיפוי.

חריגים או סייגים בגין: כיסוי זיהום פתאומי בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו  .61
צפוי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. דיבר, השמצה והוצאת -תאונתי ובלתי

לשון הרע. פגיעה בפרטיות. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני 
 משנה. אובדן מידע ומסמכים. 

 ירשמו:בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .62

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר  .63
 מיום ההתקשרות בין המועצה   לבין התובע.
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חודשים לאחר ביטול או אי חידוש  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת ". תקופת גילוי של  .64
נאי שאין ביטוח אחר הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י התובע, ובת
 המכסה את חבות התובע  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של  .65
המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. 

בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל  שימוש ברכב שאינו חייב
 רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. שימוש במכשירי הרמה.

הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט' או נוסח אחר  .66
 הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 הרחבי שיפוי: .67

, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית .68
אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של התובע ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו 
יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסת 

 אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות התובע כלפי המועצה.

 אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי התובע. ביטוח .69

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  .70
ביטוח אחריות מעבידים, כפי הפוליסה של ₪.  1,000,000 –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 ₪. 5,000,000 - התובע . ביטוח אחריות מקצועית

ככל שלדעת התובע קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי התובע ו/או לערוך ביטוחים  .71
נוספים ו/או משלימים, יערוך התובע את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו 

 הוא ובכפוף לאמור לעיל.

 כל דין.ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד קיימת לתובע  אחריות על פי  .72

מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  .73
התובע למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על התובע חלה 
החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא 

 לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. אחר כל הוראות חוק

הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי התובע לפי  .74
הסכם זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין 

שלא היו קיימות  בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה 
כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט המועצה ( 

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם

 שמירת סודיות

ביא לידיעת כל גורם, מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או לההתובע  .75
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך 

"( שיגיעו מידע סודימכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "
 לידי המשרד, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו

ללא אישור  -ו/או בקשר עם המועצה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן
 המועצה מראש ובכתב.
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המשרד מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו  .76
 אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה.

ורות למשרד בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות המועצה רשאית לה .77
קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והמשרד מתחייב 

 למלא אחר דרישות המועצה בנדון.

המשרד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  .78
 את נציג המועצה המוסמך.באישור מראש ובכתב מ

המשרד מתחייב למסור למועצה, לפי דרישתה, עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה  .79
את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס 

 שנמסר לו על ידי המועצה.

ה מלאה, מסודרת עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא המשרד יעמיד לרשות המועצה בצור .80
ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן: 

"(. כל המידע יועבר למועצה ו/או לצד שלישי שימנה המועצה, בכל אופן שבו הוא המידע"
קיים, בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר, בלוח זמנים שייקבע ע"י המועצה, 

מורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של וללא כל ת
 המועצה.

המשרד מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד במשרד אצלו, שעשוי להיחשף למידע  .81
 המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. נספח ב'כאמור, על 

או שנמסר עקב או אגב נתינתם הינו רכושה כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים  .82
הבלעדי של המועצה, והמשרד או מי מטעמו אינו רשאי למסור לאדם אחר, פרט לעובדי 
המועצה המוסמכים לכך, כל חומר, ציוד או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינו רשאי 

מאת לשמור לעצמו העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בהתאם לאישור בכתב 
 המועצה.

המשרד מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת המועצה, למועצה  .83
או למי שתורה המועצה, כל חומר שקיבל לצורך מתן השירותים ו/או שערך לצורך ו/או 

 במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה.

 שינוי בהסכם או בתנאים

בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב  מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או .84
ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא 

 תיחשב כוויתור על אותה זכות.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדי,  .85
 נוהג שקדם לחתימתו.והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא  .86
 יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.

מובהר, כי הסכם זה מותנה באישור מינויו של המשרד כתובע עירוני למועצה ע"י היועץ  .87
 המשפטי לממשלה.

 כללי ושונות

תקף מיום חתימתו. למועצה תהא הזכות להפסיק את ההתקשרות בכל עת הסכם זה יהיה  .88
ימים מראש. למועצה תהא הזכות להאריך את תוקפו של  30ומכל סיבה שהיא, בהודעה של 

בתקופת הארכתו של המשרד. הסכם זה בתקופות נוספות, על פי שיקול דעתה ובהסכמת 
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וראות בעניין שכר הטרחה, אלא ההסכם ימשיכו לחול הוראותיו של הסכם זה, לרבות הה
 אם הסכימו הצדדים אחרת בתוספת להסכם זה שתיחתם ביניהם.

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי, בפקס,  .89
או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובות בהסכם זה, ותיחשב שנתקבלה לאחר 

ת הדואר; קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה ארבעה ימים מיום המסירה לבי
 לתאריך המסירה.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

_________________      _____________________ 
 עוה"ד                    המועצה 
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 פירוט השירותים –נספח א' 

 

 השירותים נשוא הסכם זה כוללים:

 הרלוונטיות במועצה.עבודה שוטפת מול המחלקות  .1

 טיפול בערעורים על עבירות קנס. .2

 רישוי עסקים. .3

 ייצוג המועצה בפני בימ"ש בהתאם לצורך.  .4

 

 היקף השירותים:

 סכום התמורה כמפורט בהסכם זה יכלול את סל השירותים המאופיינים בנספח זה המחייבים .5
   אחת לשבועיים. מועצההשעות נוכחות במשרדי  5

לעיל אינן כוללות את ייצוג נותן השירותים את המועצה בבתי  5השעות המפורטות בסעיף  .6
 המשפט וכן את שעות ההכנה שיושקעו מצד נותן השירותים בעניינן. 

יובהר בזאת כי המועצה רשאית להקטין את היקף השירותים בכל עת ולמשרד לא תהיה כל  .7
 טענה כלפי המועצה בגין כך.

 ההתקשרות, ככל שתידרש, תיעשה בכפוף להוראות הדין.  כל הגדלה של היקף .8
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 התחייבות לשמירת סודיות –נספח ב' 

 

 לכבוד

  חבל יבנה האזוריתהמועצה 

 

 שלום רב,

 
 __________________ שם:

 __________________ת.ז: 

 

 

 והמועצה מתכוונת להעסיק תובע עירוני ממשרד ___________________. הואיל:

י, למידע הנוגע להליכים שאתן בהם את השירותים יחשף, במהלך שירותי התובע העירונואני עשוי להוהואיל: 

 חשיפתם. -כאמור, ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי

 

 :לפיכך, הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן

הליכים שאתן במסגרת התקשרותי הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ה

עם המועצה בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי 

המועצה. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 

 חר סיום ההתקשרות ביני לבין המועצה.לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לא

 

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

_______________                  ________________ 

 חתימה    תאריך
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 נספח ג' 

 חבל יבנהלשימוש מועצה אזורית אישור קיום ביטוחים 
 

 קיום ביטוחים בהסכם עם _________בקשר לקבלת שירותי תובע עירוניאישור  331/2021מכרז מספר 

 

  חבל יבנהלשימוש מועצה אזורית 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

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

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  רמעמד מבקש האישומ אופי העסקה   

חבל מועצה אזורית   שם:
ו/או הישובים בתחום  יבנה

השיפוט של המועצה ו/או 
תאגידים עירוניים של 

יחידות סמך המועצה ו/או 
המועצה ו/או גופים של 

  קשורים למועצה

 שם: 

 

מזמין שירותים☒ עירוניתובע   

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.

 

גבעת ברנרמען :   מען 

 סוג הביטוח

לפי חלוקה 
גבולות אחריות 

או סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

000,0001,   ביט  צד ג'  ₪ 
אחריות צולבת  – 302  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף  – 321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 
 האישור

ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

 ₪    ביט 
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף היה  -319

וייחשב כמעבידם של 
 מי מעובדי המבוטח

ראשוניות - 328  
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אחריות 
 מקצועית

    ,000,0005  ₪ 
אובדן מסמכים – 301  
אחריות צולבת  – 302  
דיבר, השמצה  -303

 והוצאת לשון הרע
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף  – 321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 
 האישור

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים

פגיעה בפרטיות – 326  
שיהוי \עיכוב – 327

 עקב מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 
 המצוין בנספח ג'(:

שירותים משפטיים – 093  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:


