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  הזמנה להגיש הצעת מחיר לשירותי ייעוץ -קול קורא 

 יועץ תנועה

 מסמכי הקול הקורא –להסכם  א'נספח 

 כללי .1

בל הצעות מחיר לשירותי יעוץ לק מבקשתהמקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה/המזמין"( המועצה  .1.1

)להלן: תנועה, הכוללים ריכוז ועדת התנועה ושירותי ייעוץ תנועה נוספים למהנדס המועצה, 

 .ובהסכם פי הדרישות המפורטות להלן בהזמנה זו על"השירותים"(, 

בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים הליך זה אינו הליך מכרזי, ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע  .1.1

( לתוספת 8)3ההתקשרות עם נותני שירותים בפטור ממכרז לפי סעיף הקובע את אופן , 5/1017 -ו 8/1016

 .הרביעית לצו המועצות המקומיות

בעצם הגשת הצעת המחיר במסגרת הליך זה, מגיש המציע בקשה להירשם במאגר היועצים של  .1.3

המחיר שלו המועצה. מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף למאגר היועצים של המועצה, בין אם הצעת 

 תתקבל ובין אם לאו.

אשר יספק את השירותים בפועל למועצה, שהוא  ספציפיבשלב הגשת ההצעה יש לציין את פרטי היועץ ה .1.1

ולא תורשה  (" או "היועץ המוצע")להלן: "היועץהמציע, עובד המציע או ספק משנה מטעם המציע 

לצרף לגביו את היועץ המוצע, לציין את הפרטים של יש הספקת השירותים על ידי כל אדם ו/או גוף אחר. 

בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ובאמות המידה , קורות החיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות

ובחינת ניסיון המציע תהיה אך ורק ביחס לאותו יועץ, אף אם הוא מועסק בחברה/שותפות /עסק )אשר 

 עמו תתקשר המועצה(.

 ההתקשרות עם היועץ תהא במסגרת יחסי מקבל ונותן שירותים חיצוני בלבד.  .1.5

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא ההליך זה מותנה בקיום תקציב מאושר.  .1.6

למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על שינוי מועדי הביצוע ו/או על היקף ביצועם, 

 ל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.ולספק לא תהיה כ

על היועץ להיות מעודכן בכל החוקים, הכללים, ההנחיות, ההוראות התהליכים והנהלים הנדרשים לשם  .1.7

 מתן השירותים.

במועצה / ככלל, שירותי היועץ יסופקו ממשרד היועץ, כאשר עליו להיות בזמינות בין היתר לפגישות  .1.8

 .טלפוניות / זום

מתכננת המועצה לערוך סקר תמרור ותנועה, )כולל העלת התוצרים  צויין כי במועד פרסום ההליךי .1.1

 שתסופק בעתיד למועצה(, והתוצרים יועמדו לשימוש היועץ. GISלמערכת 

" שהוא הישות המשפטית )עוסק/תאגיד( המציע: לעניין תנאי הסף ומדדי האיכות קיימת אבחנה בין "הבהרה

" שהוא אדם ספציפי שיכול להיות המציע עצמו )ככל נותן השירותים המוצע/היועץלבין " עמה תתקשר המועצה,

שהמציע אינו תאגיד(/ עובד המציע / בעלים במציע/ שותף במציע, שיספק את השירותים למועצה בפועל )ניתן 

 נותני שירותים כאמור(.  2להציג עד 

אילו דרישות יבחנו ביחס לנותן השירותים המוצע, על המציעים לשים לב אילו דרישות יבחנו ביחס למציע ו

 ולהקפיד על מילוי המענה בהתאם. 
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 :"ייעוץ תנועהתנאי הסף לרישום למאגר בתחום " .2

ובתקופה זו סיפק האחרונות, שנים ה( 5) הוא משרד המספק שירותי ייעוץ תנועה, לפחות בחמשהמציע  1.1

 ./ ועדות לתכנון ובניה שירותים לפחות לשתי רשויות מקומיות

 המציע בעל תעודת עוסק מורשה. 1.3

, 1176-המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1.1

 בתוקף המועד הגשת ההצעה. –ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור 

מרשם החברות, העמותות או השותפויות ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין  1.5

 לפי העניין.

חוקי העבודה המפורטים בתוספת השלישית המציע לא הורשע בשני האחרונה ביותר משתי עבירות לפי  1.6

יש לחתום על התצהיר  –ו/או צווי ההרחבה מכוחם  1011-בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

 (.3בנספח א)

ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין המועצה, והוא מתחייב כי לא יעמוד  אין למציע וליועץ המוצע 1.7

(, והיועץ/ים 1המציע יחתום על ההצעה בנספח א) -בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם המועצה 

 (.5המוצע/ים ימלאו שאלון ניגוד עניינים המצ"ב בנספח א)

 

 :להספקת השירותים המבוקשיםתנאי הסף  .3

: על המציע להציג את פרטי היועץ אשר יספק את השירותים למועצה בפועל ככל שיזכה, המוצעהיועץ  .3.1

 הבאים:  ץ המוצע" (, העומד בתנאי הכשירותשהוא המציע / עובד המציע / שותף במציע )להלן "היוע

 שנים )ממועד רישום(. 10מהנדס רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, בעל ותק של לפחות  .3.1.1

 "תעודת הכרה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה" מטעם משרד התחבורה.בעל  .3.1.1

 ניסיון: .3.1

, סיפק היועץ המוצע שירותי ייעוץ  חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במהלך .3.2.1

חודשים לכל אחת  11תנועה, לפחות לשתי ועדות תנועה של רשויות מקומיות, לתקופה של לפחות 

 מהועדות כאמור.

ועץ המוצע ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות בעבודה עם נתיבי ישראל, משטרת ישראל לי  .3.1.1

ומשרד התחבורה )שלושת הגופים במצטבר(. לעניין תנאי זה יחשב כניסיון בעבודה עם הגופים 

גופים אלו במסגרת שירותי  מולכאמור, הספקת שירותי ייעוץ תנועה עבור גופים אלו, או עבודה 

 ייעוץ תנועה לגורם אחר.

לצרף להצעה קורות חיים של , ויצרף (2א)בנספח  ימלא המציע את הנדרשלהוכחת עמידתו בתנאי הסף  

י הפרטים שיציג המציע למען הסר ספק מובהר בזאת כ המוצע ותעודות השכלה והסמכה כנדרש. היועץ

 קוד האיכות.ישמשו גם לצורך קביעת ני (2א)בנספח 
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 השירותים הנדרשים .4

 השירותים הנדרשים מהיועץ, כוללים, בין היתר:

 :ריכוז מקצועי של עבודת ועדת התנועה .1.1

לקראת ישיבות ועדת ותשרטי תנועה  נלווים  הכנת סדר יום   ,סקר שילוט בשטח ככל שנדרש  .1.1.1

 והפצתו למשתתפים. , ,התנועה

לישיבות ועדת התנועה, בדיקת תכניות תמרור, הסדרי תנועה והסדרי  לימוד החומר הרלוונטי כהכנה .1.1.1

 חניה המובאים לדיון בוועדה וכל הדרוש לצורך גיבוש עמדת המועצה.

 הכנת חומר לקראת ישיבות הוועדה והצגתו באמצעים ממוחשבים במהלך הישיבות. .1.1.3

 דה.מתן חוו"ד לגבי תכניות, הסדרי תנועה והסדרי חניה שמובאים לדיון בווע .1.1.1

השתתפות בכל ישיבות ועדת התנועה והכנת פרוטוקול ישיבת הועדה )ועדת התנועה מתכנת בממוצע  .1.1.5

 שלושה(.  –אחת לחודשיים 

 עריכת הסדרי תנועה זמניים .1.1

 ,תנועה זמניים שנדרשים במסגרת עבודות שמבצעת המועצהתכנון ופיקוח על ביצוע הסדרי תנועה  .1.1.1

 . ישראל משטרת כגון ,חוץ גורמי אישור וקבלת

על היועץ להיות ערוך למתן מענה מהיר בזמינות גבוהה, במקרים חריגים בהם נדרשים הסדרי  .1.1.1

 תנועה זמניים במסגרת עבודת תיקון דחוף של מפגעים מסוכנים.

 שירותים נוספים שיוזמנו לפי צורך .1.3

 התנועה, ככל שהמועצה תזמין שירות זה. של שינויים בתכניות תנועה שאושרו בועדת תכנון תנועה .1.3.1

 .ו/או לבקשות להיתרי בניה תוכניות תנועה הקשורות לתכניות בניין עיר )תב"ע(ל ייעוץ ביחס .1.3.1

 בשם המועצה ומטעמה. –עבודה מול הועדה המחוזית לתכנון ובניה  .1.3.3

בענייני תנועה, כגון כתיבת חוות דעת בנושא תנועה, ככל שיידרש, על תכניות  המועצהייעוץ למהנדס  .1.3.1

 תנועה ותת"לים במרחב.

  )ככל שהיועץ בעל הסמכה מתאימה(..תכנון רמזורים ופיקוח עליון על ביצוע תכנות הרמזורים .1.3.5

 .מוסדות תכנון ועוד ,ייצוג המועצה בבתי משפט .1.3.6
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 אופן הגשת הצעה ושאלות הבהרה .5

 יש להדפיס במלואם מאתר האינטרנט של המועצה. הקול הקוראאת מסמכי  .5.1

וכל המסמכים ידי המציע, -המלאים, לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על הקול הקוראאת מסמכי  .5.1

שתגיע . הצעה 12:00בשעה  5/1/2023 ה' וזאת עד ליום , on.com-noa@c מיילליש להעביר הנלווים 

 לאחר מועד זה, לא תידון ותיפסל.

, יחתום על התצהירים המצורפים כולל הצעת המחיר ,את ההצהרה ואת הפרטים הנדרשיםהמציע ימלא  .5.3

 ויצרף את המסמכים הנדרשים. 

 להלן.המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת לצורך קבלת ניקוד האיכות כמפורט  .5.1

. 12:00בשעה  25/12/2022א'  עד ליום on.com-noa@cמציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה לדוא"ל  .5.5

 רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.

, חלה חובה על 7שלוחה  04-6336070לווידוא קבלת שאלות הבהרה / קבלת ההצעה יש לפנות לטלפון  .5.6

 בלת פניותיהם.המציעים לוודא ק

הקול המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .5.7

, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד הקורא

 ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים. הקול הקוראמתנאי 

mailto:noa@c-on.com
mailto:noa@c-on.com
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 תנאי ההליך ואופן בחירת הזוכה .6

, זאת בהתאם להלןיבחנו לפי אמות המידה כמפורט אשר יעמדו בתנאי הסף שהליך זה, המציעים  .6.1

 לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתם.

 .הבחינה תתבצע לגבי יועץ ספציפי שייתן את השירות באופן בלעדי ולא לגבי חברה/משרד .6.1

 המידה להשוואת ההצעות:אמות  .6.3

ניקוד  אופן הניקוד אמת המידה #
 מרבי

 ע"פ הנוסחה הבאה: ההצעה הכספית )ניקוד מחיר(  .1

ניקוד מחיר להצעה 
 X 30 = הנבחנת

 ההצעה הנמוכה ביותר
 ההצעה הנבחנת

 

30 

ניסיון היועץ המוצע בייעוץ תנועה   .1

תנועה של רשויות מקומיות,  לועדות

חודשים,  11לתקופה של לפחות 

 בעשר השנים האחרונות

נקודות לכל ועדת תנועה לה סופקו שירותים כאמור,  5

 החל מהשלישית

10 

תנועה,  בתכנוןניסיון היועץ המוצע   .3

של כבישים  בפרוייקטים מסוג

חדשים או שינויים מהותיים 

  לתשתיות כבישים קיימות

, בחמש פרוייקט כאמור שיפרט המציע בהצעתובגין כל 

 נקודות 5 – השנים האחרונות

10 

היועץ המוצע בעל בעל הסמכה   .1

 כמתכנן רמזורים 

מלוא הניקוד ליועץ מוצע שיצרף אסמכתה על השלמת 

 קורס / השתלמות למהנדסים בתכנון רמזורים

10 

התרשמות צוות בחינה מקצועי   .5

מטעם המועצה, במסגרת ראיון עם 

  היועץ המוצע.

 

צוות הבחינה יתרשם מהיועץ המוצע, לעניין ניסיונו, 

מקצועיותו והיערכותו להספקת השירותים למועצה, 

 ויקבע את הניקוד על פי הערכתו המנומקת. 

לצוות הבחינה שמורה הזכות להתבסס לעניין אמת 

מידה זו גם על חוות דעת שתתקבל אודות היועץ 

 של המועצה עמו. מלקוחותיו ו/או על ניסיונה

10 

   100 

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע, לצורך  .6.1

 בחינת הצעת המציע.

 ככלל, תבחר המועצה בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר. .6.5

ביותר או הצעה כלשהי, וההצעה הזוכה תתקבל על ידי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  הזולה  .6.6

המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 התקשרות עם הזוכה: .7

 חודשים 11של המציע יידרש לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה, בנוסח המצ"ב לתקופה  .7.1

 לחתימה על ההסכם(.ולהגיש את אישור קיום הביטוחים הנספח לו, חתום על ידי חברת ביטוח )תנאי 

)עד לתקופת כוללת   לתקופות נוספותניתנת למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה  .7.1

 ( במחירים הנקובים בהצעת המחיר המצורפת לנספח ב' להסכם זה.חודשים 60 של

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע. .7.3

 את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי.מובהר בזאת כי המועצה רשאית לצמצם  .7.1
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 בקשה להירשם במאגר היועצים של המועצה והצעת מחיר לשירותים המבוקשיםהצהרה ו – (1נספח א)

, מאשר כי קראתי את המקומית כפר שמריהואני הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של המועצה 

ואני מסכים ומקבל את כל  5/1017 -ו 8/1016חוזרי מנכ"ל משרד הפנים כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות ואת 

 האמור בהם.

מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודות הח"מ 

 והשירותים נשוא הליך זה, כמפורט לעיל.

יבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את ק מסמכי ההליך לבחירת יועץ,תוכן  קרא והבין את הח"מ

 עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 _____________________________ המוצע )שיספק את כלל השירותים באופן בלעדי( היועץ שם 

 פ: __________________: ____________________, ע.מ/ ח.העסק/התאגיד/המעסיקשם 

 ___________________________  טלפון: ______________________כתובת: 

 דוא"ל: ____________________________________ 

 

 לציין מחיר מבוקש ללא מע"מ -הצעה כספית  

לשעת עבודה ₪ הצעת המחיר לשירותי יעוץ תנועה: סך של ___________ 

 בגין שעת עבודת יועץ., בתוספת מע"מ כדין, )במילים:_____________________ שקלים חדשים(

, לפני מע"מ₪  250ולא תפחת מסך של , לשעת עבודה לפני מע"מ₪  350הבהרה: ההצעה לא תעלה על סף של 

  המועצה רשאית לפסול הצעות החורגות מטווח זה.

 השירותים למועצהספקת אהמחיר המוצע כולל החזר נסיעות, עלויות ביטול זמן וכל ההוצאות הכרוכות ב

 .שור החשבון על ידי גזברית המועצהמיום הגשת החשבון. כפוף לאי 15תנאי תשלום שוטף+ 

 . נה סופית ומוחלטת ולא צמודה למדדהתמורה בגין שירותים כאמור, הי

 התמורה בגין שעות עבודות תשולם בגין ביצוע בפועל.

 
 _____חותמת ______________   חתימת המציע ______________
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 תנאי סף ומדדי איכות –פרטים לעניין ניסיון המציע   -( 2נספח א)

 שם המציע: __________________________________

 שם היועץ המוצע ע"י המציע לספק את השירותים בפועל:______________________, ת.ז. ____________

 וכו'(: ______________________תפקיד/מעמד היועץ המוצע במציע )עובד/בעלים/המציע 

 

 10הריני להצהיר כי היועץ המוצע הוא מהנדס רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, בעל ותק של לפחות  .1

שנים )ממועד רישום(, ובעל "תעודת הכרה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה" מטעם משרד 

 התחבורה.

 מצ"ב:

 נדסיםהתעודת רישום בפנקס האדריכלים והמ 

 תעודת הכרה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה 

 קו"ח של היועץ המוצע 

 _______________________________:תעודות הסמכה נוספות רלוונטיות, כדלקמן 

)הערה: לשם קבלת ניקוד האיכות לעניין זה, יש לצרף אסמכתה על השלמת קורס / השתלמות למהנדסים 

 ככל שישנה( בתכנון רמזורים ע"ש היועץ המוצע,

 

למכרז, סיפק היועץ המוצע  חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במהלךהרייני להצהיר כי  .1

חודשים לכל  11שירותי ייעוץ תנועה, לפחות לשתי ועדות תנועה של רשויות מקומיות, לתקופה של לפחות 

 אחת מהועדות כאמור, כמפורט בטבלה להלן:

הרשות המקומית /  #
 לתו"בועדה 

מהות השירות 
 שסופק

מועד תחילת 
תקופת מתן 
השירותים 
 )שנה/חודש(

מועד סיום 
תקופת מתן 
השירותים 
 )שנה/חודש(

שם איש קשר ברשות המקומית 
 /בועדה ופרטי התקשרות

1      

2      

3      

4      

5      
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הרשות המקומית /  #
 לתו"בועדה 

מהות השירות 
 שסופק

מועד תחילת 
תקופת מתן 
השירותים 
 )שנה/חודש(

מועד סיום 
תקופת מתן 
השירותים 
 )שנה/חודש(

שם איש קשר ברשות המקומית 
 /בועדה ופרטי התקשרות

6      

7      

8      

 

במהלך חמש השנים האחרונות בעבודה עם נתיבי ישראל, משטרת הריני להצהיר כי ליועץ המוצע ניסיון  .3

 ישראל ומשרד התחבורה )שלושת הגופים במצטבר(, כמפורט בטבלה להלן:

)הערה: לעניין תנאי זה יחשב כניסיון בעבודה עם הגופים כאמור, הספקת שירותי ייעוץ תנועה עבור גופים אלו, או 

 וץ תנועה לגורם אחר(.גופים אלו במסגרת שירותי ייע מולעבודה 

הגורם המזמין )לו  #
 סופקו השירותים(

מהות העבודה/ 
השירותים 

 שסופקו 

מועד ביצוע 
העבודה/ 

מתן 
 השירותים

נתיבי הגוף עמו/מולו עבד היועץ )
משרד / משטרת ישראל /  ישראל

ומהות העבודה  –( התחבורה
 שבוצעו מולו

שם איש קשר אצל 
המזמין ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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של כבישים חדשים או שינויים  תנועה, בפרוייקטים מסוג בתכנוןהרייני להצהיר כי ניסיון היועץ המוצע  .1

  הוא כדלקמן: מהותיים לתשתיות כבישים קיימות

הגורם המזמין  #
)לו סופקו 
 השירותים(

מועד ביצוע  הפרוייקט 
העבודה/ מתן 

 השירותים

תיאור שירותי התכנון שסיפק 
 היועץ המוצע

שם איש קשר אצל 
המזמין ופרטי 

 התקשרות

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

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

         ___________________ 
 חתימה                                       

 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 חתימה וחותמת עו"ד:____________
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 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - (3נספח א)

 )ככל שהמציע תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד(

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

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

 )להלן: "המציע"(. _______________________ב  ________________כ משמש הנני .1

 שם המציע   תפקיד 

 

 המציע. מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

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

 חלפה ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1176– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק1בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

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

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

 שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים

 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 1

חוק שוויון )להלן: " 1118 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן . למציע5

 :להלן הרלוונטיות

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

 הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים

הרווחה  העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת

 כאמור התחייב הוא שלגביההתקשרות  עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים
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 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  –לעיל  5בסעיף  (1). למציע שסימן את החלופה 6

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

 התקשרות כאמור(.

 

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

 

__________________ 

 )חתימת המצהיר(

 

 אימות עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 

____________ 

 )עו"ד(
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 הצהרת שמירה על סודיות – (4נספח א)

 :מתחייבים מ"הח אנו

 זולת   האנשים הנוטלים כלשהו גוף או /ו תאגיד או /ו אדם לכל לגלות ולא ומלאה מוחלטת סודיות לשמור .1

 ,כספיים נתונים מעשי, מדעי, ,עיוני שרטוט, תרשים, נתוןמידע, רישום, מסמך, חפץ, תכנית,  בעבודה, כל חלק

 במישרין המועצהי "ע לו ונמסרו מתחייב""ה לידיעת שהובאו פה בעל אם ובין בכתב וכו', בין פעילות תחומי

מן השירות )מלבד מידע שהינו  כתוצאה או מתחייב", בקשר עם, במהלך"ה לידיעת שהגיעו או בעקיפין או/ו

 ".הספק"/""המתחייב" ומידעלהלן: "נחלת הכלל(, 

 )לרבות צוות משרדו( כדלקמן: הספקבכלל זה מתחייב 

להקפיד כי כל האמור לעיל ביחס לשמירה על סודיות יתקיים גם ביחס לעובדי משרדו ו/או מי מטעמו.  .א

ספק כי כל עו"ד שותף/שכיר במשרדו אשר עשוי לטפל או להיות חשוף לחומר הקשור הכן, מתחייב 

וכך יפעל גם ביחס לעו"ד מלווים זה לביצוע הסכם זה, יחתום גם הוא על טופס שמירת הסודיות בנוסח 

 חדשים אשר יצטרפו לאחר מועד תחילת ההסכם.

, כל חומר שקיבל לצורך מתן ההמועצלהחזיר עם סיום תקופת ההסכם, או לפני כן עפ"י בקשת  .ב

השירות, כאשר החומר מסודר ונוח להתמצאות, וכן גם ימסור את כל המסמכים אשר נאספו לצורך 

 מתן השירותים כאמור בהסכם זה ובבל"מ.

שמירת על סודיות תהיה גם בהתאם לתקופות ולתנאים הקבועים בכללי לשכת עורכי הדין )שמירת  .ג

 .1186 –וברשויות המקומיות(, התשמ"ו  חומר ארכיוני במוסדות המדינה

 , שכפול ,בחלק ממנו או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא או/ו לאחרים להרשות לא או/ו להעתיק לא .ד

 .בלבד ביצוע העבודה לצורך אלא אחרת העתקה צורת וכל העתקה, צילום, תדפיס

 .על עותקיה גם יחול מידע לגבי האמור זו, וכל התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על .ה

 .אחר לידי או הגעתו/ו אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על בהקפדה לשמור .ו

 .בפועל בעבודה העוסקים גורמים או אנשים לאותם ורק אך למידע הגישה את להגביל .ז

 .המידע עם במגע הבא אדם כל י"ע המידע שמירת את להבטיח האמצעים בכל לנקוט .ח

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל להודיע .ט

 .הוראות בלבד י"עפ למידע או/ו לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא .י

 על או בסיס על או סקרים מחשב תכנת כלשהו באופן ולהכין לערוך או להעתיק או לייצר ולא לפתח לא .יא

 השירות.במהלך, כתוצאה  או בקשר לביצוע  שקיבל וכד המסמכים ,הנתונים סמך
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סיום  לאחר גם תקפה באשר למידע, לתיקים ונושאים בהם טיפל ספק תהיה הסודיות לשמירת ההתחייבות .1

 ההתקשרות.

 הנוגע מידע או מאגר נתון ,מסמך כל ,דרישה לפי עת בכל או ,העבודה סיום עם ,וימסור מתחייב" יחזיר"ה .3

 .לשירות שניתן בהתאם להסכם זה והבל"מ או למידע

/צד ג' לגבי כל גילוי סוד ע"י עובד שלו וכל מי מטעמו, והוא יפצה המועצהספק מאשר כי יהיה אחראי כלפי  .1

בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישולם על ידה בשל כל גילוי מידע או שימוש במידע  המועצהוישפה את 

 שנגרם בשל הפרות סעיף זה ע"י הספק, מיד עם דרישתה הראשונה.

 קיום ההתחייבות להבטיח הדרוש כל יעשה והוא ספק של עובדיו/מי מטעמו על גם תחול ל"נה ההתחייבות .5

 .ידם על ל"הנ

/צד ג' לגבי כל גילוי סוד ע"י עובד שלו וכל מי מטעמו, והוא יפצה המועצהספק מאשר כי יהיה אחראי כלפי  .6

ילוי מידע או שימוש במידע וישפה את העירייה בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישולם על ידה בשל כל ג

 שנגרם בשל הפרות סעיף זה ע"י הספק, מיד עם דרישתה הראשונה.

 ,סודיות לשמירת הפרת ההתחייבות וכי העבודה לו נמסרה זה התחייבות מסמך על היתר בין כי לספק ידוע .7

 .בפיצויים והוא יחויב כבדים נזקים תגרום

 הספק ונותני השירותים בפועל מטעמו )כהגדרת מונח זה בהסכם(  חתומים זו התחייבות על .8

 

 _____________לחודש _______________ביום החתום על באנו ולראיה

 ___________________________________________ ספק"  -המתחייב"

 

 ,ל"הנ להתחייבות מסכימים אנו

 

 ________________חתימה _________________________  שם מורשה חתימה מטעם הספק

 __________________חתימה ______________________ נותן השירותים בפועל )היועץ( שם
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - (5נספח א)

 מועמד לתפקיד: ____________________

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים  .1
תאריך  שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 לידה
 ס"ב

 
   

 
        

 ישוב
 

 רחוב
 

מס'  מס' בית
 דירה

 מיקוד

 טלפון בעבודה
 

 טלפון בבית
 

 כתובת דואר אלקטרוני טלפון נייד

 

 תפקידים ועיסוקים .2
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות 

 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'(.)לרבות כשכיר, 
יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(, וכן לתפקידים 

 בשכר או בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(.
 
1 

 שם המעסיק
 

 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק

 האחריותהתפקיד ותחומי 
 

 

 תאריכי העסקה

 
2 

 שם המעסיק
 

 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק

 התפקיד ותחומי האחריות
 

 

 תאריכי העסקה

 
3 

 שם המעסיק
 

 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק

 התפקיד ותחומי האחריות
 

 

 תאריכי העסקה

 
4 

 שם המעסיק
 

 

 המעסיקכתובת  תחומי הפעילות של המעסיק

 התפקיד ותחומי האחריות
 

 

 תאריכי העסקה

 
5 

 שם המעסיק
 

 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק

 התפקיד ותחומי האחריות
 

 

 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3
                                                  .                             לעיל 2שלא צויינו בסעיף פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.
תאריכי מילוי  התפקיד הגוף

 התפקיד
   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של 
ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים 

 האחרונות.
שם התאגיד / רשות / 

 גוף
תחום 
 העיסוק

פעילות מיוחדת  (1סוג הכהונה) תאריך
תחילת  (2בדירקטוריון)

 הכהונה
סיום 

 הכהונה
 

 
     

 
 

     

 
 

     

      

      

יש לפרט גם שמות  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  (1)
 ידם.-בעלי המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. (2)
 

 קשר לפעילות המועצה  .5
, שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 

לפעילות המועצה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר 
לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות המועצה/ מינהל/אגף/יחידה בהם אתה מועמד לעבוד או 

 ורה אליהם?(.לגופים אחרים שהמועצה קש
יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים בארבע השנים האחרונות, ולציין כל 

 זיקה או קשר באופן מפורט.
לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 

אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. ]
 ([   3, בתאגידים הנסחרים בבורסה)1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

     לא :כן, נא פרט 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח (3)

  -"בעל ענין", בתאגיד 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו,  (1)
מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי 
שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים 

המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות  וחמישה אחוזים או יותר מהון
 –עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי  (א)
 הקרן.

רות הערך החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניי (ב)
 האמורים;

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערק רק מכוח  –לעניין זה, "נאמן" 
()ו( או כנאמן להקצאת מניות 2)א()46תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים כהגדרתו בסעיף 
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  (2)
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 לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד( 2-5תפקידים כאמור בס' פירוט  .6
יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: 

כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג 
 ת מיוחדת שלו בדירקטוריון(.הכהונה ופעילו

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

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין( או כפופים לך בתפקיד 
 אליו אתה מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?

האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או 
 זיקות אחרות?

     לא :כן, נא פרט 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםתפקידים ועניינים שלך או של  .8

, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב" 
     לא :כן, נא פרט 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך תפקידים, עיסוקים,  .9

 במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם לא 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים 
 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?עסקיים(, 

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
)לדוגמה תפקידים ועיסוקים של  8 – 1יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 
 ילים וקשר שיש להם לפעילות המועצה(.קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקב

     לא :כן, נא פרט 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 פירוט קורות חיים ועיסוקים .11

יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית, מעודכנים ליום מילוי השאלון, הכוללים השכלה 
 ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים
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 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .11
פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 

 קרוביך.
בתאגידים  968ש-]אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 ([4הנסחרים בבורסה)
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב"

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
 )ככל שהמחזיק אינו מועמד(

% 
 אחזקות

 תחום עיסוק התאגיד/הגוף

    

    

    

    

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח (4)

  -"בעל ענין", בתאגיד 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו,  (1)
מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי 
שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים 

המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות  וחמישה אחוזים או יותר מהון
 –עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים  (א)
 בנכסי הקרן.

רות החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניי (ב)
 הערך האמורים;

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערק רק  –לעניין זה, "נאמן" 
()ו( או כנאמן להקצאת 2)א()46מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 102מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)

 שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים  .12
האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 

 בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב"
     לא :כן, נא פרט 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .13
האם אתה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או 

 להתחייבויות כלשהם?
 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –" קרוב"
     לא :כן, נא פרט 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 ם אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסי .14
, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים 

עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל 
גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 

 מקורביך בעלי עניין בהם.
 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,  –"בעל עניין" 
ים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקביל

 לו.
     לא :כן, נא פרט 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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 חלק ג: הצהרה
 

 אני, הח"מ מצהיר בזאת כי:

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

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא  .1
אם נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי 

 בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית.במלואם או 

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב  .3
 ;התפקידשל חשש לניגוד עניינים עם 

להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים  /תאני מתחייב .1
 המקומית בנושא;   הרשות, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של  במילוי התפקיד

אני מתחייב כי בכל מקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה, לרבות בעניינים  .5
הנוגעים לנכסי מקרקעין שיש לי זכויות בהן,  וכן בכל מקרה שבו יתעוררו, במהלך הדברים 

שויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שע
המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל על פי  הרשותביועץ המשפטי של 

 ;הנחיותיו

 

   ______________    ______________       ________________      _______________ 
 חתימה מספר הזהות שם תאריך

 
 עו"דאישור 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי   __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

_______________ _________________ 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 לחוזההמועצה אישור יועמ"ש 

 
הקול החוזה הוא חלק ממסמכי 

 .והוא מאושר לחתימה הקורא

 
 , עו"ד___________

 
 תאריך: __________

 
 שירותי יעוץ למתןחוזה 

 ______ביום _____ לחודש_____ שנת בכפר שמריהו שנערך ונחתם 

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו      בין:

 חוזה זה:שכתובתה לעניין 

 כפר שמריהו 18ברח' קרן היסוד 

 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על

 המועצה, גזבר המועצהראש 

 "(המועצה" או "המזמין" או "מועצה)להלן: "

 מצד אחד

 ___________________________. לבין:

 ח.פ./ת.ז. _____________________. 

 שכתובתו היא:  

 ברח' ________________________. 

 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 

 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 

 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(הספק"" או נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני 

 

בנושאי "( למתן שירותי ייעוץ הקול קורא)להלן: " ערכה הליך קול קורא על פי נוהל יועצים והמועצה :הואיל

 "(; "השירותים ו/או"העבודות"  )להלן: ייעוץ תנועה

 

המצ"ב להלן , הכהצעה הזוכ נבחרה"( והצעתו ההצעה" :)להלן לקול הקוראהגיש הצעתו  והספק והואיל:

 ;לחוזה זהכנספח א 

  

הקול והספק הצהיר כי ברשותו, היכולת, הידע והכלים, למתן השירותים, המפורטים במסמכי  :והואיל 

 חוזה זה; והכל בהתאם ובכפוף להוראות ובהסכם זה,  הקורא
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בחוזה ו מסמכי הקול הקוראבבהתאם למפורט  שירותיםמסכים לקבל על עצמו את ביצוע ה והספק והואיל: 

 זה להלן; 

 

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המועצה והואיל:     

 לבין הספק.   

 

 ניהם על הכתב. יהצדדים להעלות כל המוסכם ב וברצון והואיל: 

 

 

 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי נפרד  הקול הקוראכי קרא ולמד היטב את מסמכי  ,הספק מצהיר בזה .1

 . הקול הקוראממנו, וכי אין במפורט בחוזה, כדי לגרוע מחובותיו על פי מסמך זה ו/או מסמכי 

 

 הגדרות  .1

 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצדם אלא אם כן נאמר אחרת:  

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו.  –המזמין או המועצה  .1.1

 כקבוע במסמכי הבל"מ והנחיית המנהל. – העבודההשירותים או  .1.1

 גזבר המועצה המקומית כפר שמריהו ו/או מי מטעמו.  –המנהל  .1.3

המציע שהצעתו נבחרה להצעה הזוכה בבל"מ, לרבות נציגיו, עובדיו וכל  –ספק או הזוכה או קבלן ה .1.1

 קבלן משנה הפועל מטעמו בביצוע השירותים ואושר על ידי המועצה מראש ובכתב. 

נותן או נותני השירותים למועצה בפועל, מטעם  –או המיועד לביצוע העבודות  נותן השירותים בפועל .1.5

 הספק, והמועסקים על ידו ששמותיהם _________ ________ _______.

 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק  .3

המצ"ב  ההליךמסמכי ב כמפורטנשוא חוזה זה בקיא ומיומן במתן השירותים  הואמצהיר כי  הספק .3.1

, כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו לחוזה זה כנספח א'

 . ציוד ו/או מערכת הדרושותאספקת הכוח אדם מקצועי ומיומן, 

, ובין הספק מצהיר כי יעמוד בהוראות הדין לעניין מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים .3.1

היתר, ידאג לקבלת מלוא האישורים הנדרשים בהקשר זה ממשטרת ישראל, עובר למתן השירותים 



                                               

 

 

 מועצה מקומית כפר שמריהו
KFAR SHMARYAHU LOCAL COUNCIL 

 36מתוך  24עמוד    תימה וחותמת המציע:__________________________ח

לפי הסכם זה. הספק ימלא אחר כל הוראה של המנהל בהקשר לעניין דנן ולמניעת העסקה כאמור, 

 וימסור כל מסמך או אישור שתדרוש המועצה בהקשר זה.

לבצע את השירותים במומחיות ובאופן מיטבי כנדרש בהתאם לדין ולביצוע כל הנדרש  הספק מתחייב .3.3

 בהתאם לדין, ולמילוי כל התחייבויותיו, גם כלפי עובדיו, לפי כל דין.

הספק יהיה אחראי על טיב השירותים אשר ינתנו על ידי כל נותן ששירותים בפועל שיעמיד לטובת  .3.1

 המועצה.

דעתה  שיקול, לפי כל נותן שירותים מטעם הספק לדרוש את החלפתרשאית בכל עת תהא  המועצה .3.5

 .הבלעדי

לתמורה, זכאי ככל שהשירותים יבוצעו שלא לשביעות רצון המועצה או מי מטעמה, הספק לא יהא  .3.6

על ידו או שהיו אמורים להיות  להליכים שבוצעו ובפיצוי כספי ישא באחריות המקצועיתוכן י

 מבוצעים על ידו. 

 

 והתחייבויות נוספותהצהרות  .1

הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את השירותים וכי הוא מתחייב לבצע כל התחייבויותיו עפ"י חוזה  .1.1

 הקול הקורא.המפורט במסמכי זה, ובכלל זאת עפ"י 

הספק מצהיר שיש בידיו את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי כל דין לצורך  .1.1

 אספקת השירות. 

ח האדם והאמצעים הכלכליים וכהמומחיות היר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, הספק מצ .1.3

באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים  או מתן השירותיםוהמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה 

והוא מתחייב לבצע את העבודה לרבות תוספת עבודה שהינה אופציה  ,המקצועיים הגבוהים ביותר

מהספק בכל עת במשך תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות, באופן  דרושל של המועצה

 המקצועי הטוב ביותר.

הדרושים,  תהספק מצהיר כי, בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והשירו .1.1

 וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים להצעתו.

 ליתן את השירות. מהספק כי אין כל מניעה ו/או איסור חוקי ו/או אחר המונע  .1.5

הספק מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על אספקת השירותים, והוא מתחייב לבצע את  .1.6

 וכל גורם מוסמך אחר.  להוראות כל דין, לכל תקן מחייב,  -עבודתו בכפוף 

ישיונות והאישורים הדרושים לביצוע העבודות תחת הספק מתחייב להוציא ולקבל את כל הר .1.7

 אחריותו ככל שנדרש. 

רות נשוא ההליך, והוא ילמען הסר ספק, הספק מצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין ליתן את הש .1.8

 על פי חוזה זה. מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי המועצה

 כל העבודות המפורטות בחוזה זה וכאמור בחוזה. את בזה הספק לבצעבמשך תקופת החוזה מתחייב  .1.1

 הספק מצהיר בזאת כי לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. .1.10
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להביא את ההסכם לידי סיום ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ידוע לספק כי המועצה תהא רשאית  .1.11

בהתאם לתנאי הסף  , במצב שבו הוחלפו העובדים שהוצהרו על ידי הספקו/או התראה ו/או הנמקה

 מ כנותני השירות. ”בבל

ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כספיות או אחרות, בגין  הספק ימלא אחר דרישות המועצה .1.11

על שינוי היקף השירותים לעיל וכי לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או המועצה החלטת 

 הגדלת שכר.

הספק התחייבויות ו, הקול הקוראהספק מצהיר כי מוסכם עליו שהמבוא לחוזה זה, כל מסמכי  .1.13

 בו, מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן החוזה ומחייבים את הספק.  ותהאמור

הספק מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך  .1.11

 )אם נערך בכלל(.  יםדאחר שנערך ונחתם בין הצד

חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב היחיד בין הצדדים. חוק הפרשנות  עם .1.15

אין להסתמך על כותרות סעיפים או כותרות  יחול על החוזה ולמטרה זו יראו את החוזה כחקוק.

 פרקים למטרת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות בלבד.

נתעורר ספק אצל הספק . בכל מקרה שהקול הקוראההגדרות המצויות במסמכי  על חוזה זה יחולו .1.16

בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין וזה יהיה מחליט 

 תחייבנה את הספק ללא זכות ערעור. בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו

 

 תקופת ההתקשרות  .5

. ובהתאם לשקול דעתו הבלעדי של חתימת המועצה על ההסכםממועד שנה יהיה בתוקף ל חוזה זה .5.1

 .חודשים 60המזמין, הוא יוארך בתקופות נוספות, ובלבד שההתקשרות לא תעלה על 

על אף האמור לעיל, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, וזאת תוך מתן הודעה מוקדמת  .5.1

 יום מראש, ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך.  30בכתב של 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם כאמור לעיל, לא יהיו לספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות  .5.3

 תשלום בקשר עם ביטול ההסכם. 

 

 .נו תנאי יסודי בהסכםסעיף זה הי

 

 המועצהפיקוח מצד  .6

מפקח ו/או המנכ"ל במועצת כפר שמריהו ו/או מי מטעמו כמנהל ו/או כ הגזברהמועצה תמנה את  .6.1

 "(. המנהל)להלן: " ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע השירותים

בכל זמן שהוא את השירות שניתן על ידי הספק, לפקח  יהיה רשאי לבדוק מטעם המועצה נהלהמ .6.1

וכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י הספק בביצוע העבודות ובאיזו מידה  וולהשגיח על ביצוע

 והמפקח. הוא עומד בתנאי החוזה המפרט ומבצע את הוראות המועצה
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בדעה כי דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים, בתנאים ובציפיות  המנהלאם בכל זמן שהוא, יהיה  .6.3

ינקוט מיד את כל האמצעים הדרושים בכדי להבטיח את ביצוע הספק ו מועצה, יודיע על כך בכתב

 . העבודה בהתאם להוראות המנהל

 בכל הקשור לביצוע העבודות ומתן השירותים תחייבנה את הספק. המנהלהוראות  .6.1

, כדי להטיל בצורה כלשהי מנהלמינוי של -כאמור לעיל ו/או באי מנהלמובהר כי אין באמור במינוי  .6.5

 ו/או לגרוע בכל צורה מהתחייבויות הספק על פי חוזה זה וצרופותיו.  ועצה המאחריות על 

 

 ו/או תוספות להסכם שינויים .7

 במקרה של ביצוע שינויים ו/או עבודות נוספות שידרשו יתומחרו על בסיס התמורה הנקובה בחוזה.  .7.1

, 1150 –תשי"א מועצות מקומיות, השינוי שיש בו להגדיל את הוצאות המועצה יהיה בכפוף לצו  כל .7.1

 כלל. באין חתימת הגזברבכתב ונחתם על ידי ראש המועצה ו יתןולא יהיה לו תוקף אלא אם נ

על המסמך, לא יהיה למסמך כל נפקות ואף אם בוצעה העבודה בפועל, לא יהיה בביצוע  הגורמים

 יהיה מושתק מלהעלות כל טענה בקשר לכך.   הספקלחייב את המועצה, ו כדיהשירות  אוהעבודה 

 

  התמורה .8

הספק, וביצוע העבודה בפועל לשביעות רצון  התחייבויות יתר ומילוי השירותים ביצוע תמורת .8.1

והמהווה נספח התמורה  הקורא  הקוללמסמכי ( 1א)הצעתו כאמור בנספח המזמין, ישולם לספק סך 

 להסכם.  

התמורה מהווה תמורה מלאה עבור הספק ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם ביצוע העבודות  .8.1

מבלי למעט מכלליות האמור, כוללת התמורה תשלום עבור שכר עבודה ותנאים סוציאליים של עובדי 

הספק, הוצאות שימוש בציוד ובכל עבודה וכן כל הוצאות של החומרים, ציוד, נסיעות, ביטוח, 

הוצאות כלליות וכל המסים ותשלומי החובה האחרים הקשורים בביצוע  הנהלת עבודה,  הוצאות

כמו כן התמורה בעבור האחריות ו/או התשלומים בעבור פעולות  העבודות ו/או הנובעים ממנו,

 אחרות, והכל בין אם הספק חזה אותם מראש בעת הגשת ההצעה וחתימת  החוזה ובין אם לאו.

 הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, מכל סיבה שהיא.   .8.3

ימים מיום הגשת  30בהתאם לאמור להלן, כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום של שוטף +  .8.1

המפקח, ובהתאם אך ורק לאחר אישור החשבון והדו״חות על ידי  לגזברות המועצהכדין חשבונית מס 

 .1017 –לספקים, תשע״ז  תשלומים מוסר חוקמועצה ולפי לנהוג ב

 מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום הינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון המפורט לעיל. .8.5

 מובהר כי המועצה אינה מתחייבת לרכישת שירותים מהספק, בכלל או בהיקף כלשהו. .8.6

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
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 התשלום תנאי .1

המגיעים  מיםביחס לתשלודרישת תשלום ודו"ח שירותים להלן בכל חודש  15 -יגיש למנהל ב הספק .1.1

 החולף.  שלו עבור החוד

ימים  7עם או בלי תיקונים, ויעבירה לגזברות תוך  ,ודו"ח שירותים המנהל יבדוק ויאשר החשבון .1.1

 המועצה כאמור.ישולם לו ע"י  ספקהמגיע לממועד הגשתה. התשלום 

יוגש במועדו ו/או אשר לא צורפו אליו דרישת התשלום על אף האמור לעיל, מובהר כי חשבון אשר לא  .1.3

מועד הגשתו, או מועד הגשת הדו״חות  לחודש שלאחר 15-ייחשב כחשבון שהוגש ב -ודו"ח השירותים 

 .החסרים, לפי המאוחר ומועד התשלום יידחה בהתאמה

 

 

 הסבת החוזה או הזכויות מכוחו איסור .10

על פיו  השירותיםהספק אינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את החוזה או ביצוע עבודות  .10.1

ור המזמין בכתב ומראש ואינו רשאי להעסיק קבלן משנה לביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, שללא אי

, אלא אם כן ההתקשרותכולן או חלקן ו/או קבלן אחר הנותן שירות למזמין באזור אחר במסגרת 

 מועצה.קיבל  לכך מראש ובכתב אישורה של 

בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,  מהשליטה 25%יובהר כי העברת  .10.1

 לעיל. 11.1 יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיף

 . בכל האמור בהסכם זההספק אין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של עוד יובהר כי  .10.3

בעצמו,  לא יוכל לבצע את העבודות נשוא החוזה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה שהספק .10.1

 . מועצהמכל סיבה שהיא, מתחייב הספק להודיע על כך מידית ל

להסכים להסבת או העברת החוזה כולו או חלקו לצד שלישי  אין האמור לעיל כדי לחייב את המועצה .10.5

או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו הספק לא יבצע או לא יוכל או לא ירצה 

 לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.   ו חלקן, בעצמו, רשאית המועצהלן אולבצע את העבודות כ

 

 .סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 קבלן עצמאי – הספק .11

"קבלן עצמאי" וכי עליו בלבד כ יםפועל , הואהספק מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה .11.1

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או הפסד 

תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י או מי מטעמו, עצמו ו/ לושיקרו או ייגרמו 

 חוזה זה.

י ליצור בין הספק או מישהו מטעמו לבין הספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כד .11.1

העובדים שיועסקו מטעם הספק לצורך ביצוע התחייבויותיו  מעביד", וכי כל-"יחסי עובד המועצה
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-כל יחסי "עובד עפ"י חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה

 מעביד".

לבין הספק ובמסגרת  מעביד בין המועצה-יחסי עובד במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים .11.3

המועצה סכום כלשהו, מתחייב בזאת הספק לשפות את לספק לשלם  קביעה כאמור תחויב המועצה

 בגין כל סכום שתחויב לשלם כאמור.

יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל משכורת, הספק  .11.1

מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר  תשלומים וניכויי

על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק 

 לעניין בטוח עובדים ע״י מעבידים.

ין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע מתחייב למלא אחר הוראות כל דהספק  מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, .11.5

 להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 

 ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  טיב .11

לבטלו לאלתר במשלוח הודעה בדואר המועצה במקרה של הפרה יסודית כלשהי של החוזה זכאית  .11.1

את ביצוע  רשאית למסור הפרה כאמור, תהיה המועצה. במקרה של ספקרשום או במסירה אישית ל

בגין ביטול  ולא יהיו כל טענות או תביעות נגד המועצהולספק עפ"י חוזה זה לצד שלישי  השירותים

 החוזה ו/או השקעותיו ו/או הפסדיו. 

כל הפסד או נזק שייגרם לה כתוצאה למועצה במקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל ישלם הספק  .11.1

אחר לספק  לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה לכל תשלום בו תישא המועצה מהביטול,

 לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת תחולתו המקורית של החוזה או כל הארכה שלו.

לבטח החוזה או לפגוע בכל זכות העומדת  אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על המועצה .11.3

 עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י הספק.  עפ"י חוזה זהו/או למועצה

עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת  בלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה .11.1

 להלן.  11.1בהתאם לאמור בסעיף  זכאית לפיצויים מוסכמים החוזה כמפורט להלן תהא המועצה

את הפיצויים מכל תשלום  , לקזז אולנכות לעכב,רשאית  למען הסר ספק, ברור ומסוכם כי, המועצה .11.5

 המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מועצה. 

 

 ותשלומי חובה מיסים .13

כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות ו/או על העסקה לפי  .13.1

ה מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכומים כתנ על ידו. המועצהיחולו על הספק וישולמו  -חוזה זה

שעליה לנכות לפי כל דין )לרבות מיסים, היטלים ותשלומי חובה( והעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום 

 לקבלן. 
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תנכה מכל תשלום שישולם עפ"י חוזה זה  מבלי לפגוע באמור לעיל, מצהיר הספק כי ידוע לו שהמועצה .13.1

תהיה חייבת לנכותם במקור לפי  חובה ו/או היטלים בשיעורים שהמועצה מיסים ו/או תשלומי מלווה

דין, אלא אם ימציא הספק למועצה, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכתב של פקיד שומה 

 או רשות מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור. 

 

  ביטוחאחריות ושיפוי בנזיקין ו .11

תחול על הספק בלבד ולפיכך אישוריה של  יםהאחריות הבלעדית עבור השירותמוסכם בין הצדדים כי  .11.1

ו/או אשר הוכנו על ידי הספק על פי חוזה זה לא  יםלמסמכים אחרים הקשורים בשירותהמועצה 

ו/או על מי  ישחררו את הספק מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המועצה

ו/או התוכניות ו/או מסמכים,  יםו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותמטעמה אחריות כלשהי לטיב 

 כאמור.

 יםו/או לצד שלישי בגין השירותמועצה הספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ל .11.1

בצורה הולמת את המטרות  יםמשמש םאינ םאן בחלק םבשלמות יםו/או עקב כך שנשוא השירות

 .יועדו םשלשמ

הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל שיגרם למועצה ו/או  .11.3

לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לצד שלישי  כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לכל 

ו/או מי מטעמו של הספק, לגוף או לרכוש בגין ו/או בקשר לשירותים ו/או בשל מעשה ו/או מחדל 

טעות ו/או השמטה של הספק ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או 

 בעקיפין, מביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אובדן או המועצה הספק פוטר את  .11.1

סכום שתחויב על כל  מתחייב לשפות ולפצות את המועצהו עילל רנזק הנמצא באחריות הספק כאמו

אחרות בקשר לכך הוצאות ו , שכ"ט עו"דלרבות הוצאות משפטיות קנסות, ,ים כאמורנזקלשלם עקב 

 . בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית וזאת על פי דרישתה

קאית, אשר מסר המועצה רשאית לנכות כל סכום מכל תשלום שיגיע לספק או לחלט את הערבות הבנ .11.5

 הספק בהתאם להסכם זה. 

 תודיע לספק על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על המועצה המועצה .11.6

 מפניה על חשבונו.

לגרוע מאחריות הספק לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב הספק לבטח על חשבונו, לטובתו  מבלי .11.7

ובמשך כל  שך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתוולטובת המועצה, ביחד ולחוד, ולקיים במ

תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם 

ים בטופס האישור על לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורט

 קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:

 :הבאים מתחייב הספק לכלול את התנאיםבכל הפוליסות הנזכרות  .11.8

 מועצה:ו/או ה הספק –בפוליסות הינו "המבוטח" שם  .11.8.1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי"המועצה" לעניין  .11.8.1
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בגין ו/או בקשר עם מעשה  ההמועצה ועובדי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את .11.8.3

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים  הספקאו מחדל של 

לנזקים  האחריות כמעביד האת המועצה היה ותוטל עלי שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .11.8.1

 בקשר עם ביצוע השירותים. הספקבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  ההמועצה ועובדי אתביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות  .11.8.5

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים הספקמקצועית של 

ממועד התחלת מתן לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  .11.8.6

 שירותים מקצועיים למועצה.

הנובעים בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח בפוליסות, סכום השתתפות עצמית  .11.8.7

 ₪ . 100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק הביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדי .11.8.8

 .בזדון

שתימסר למועצה הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .11.8.1

יום לפחות לפני מועד  60במכתב רשום, ו, ע"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמהודעה בכתב, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

 .חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .11.8.10

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  הספקכל סעיף בפוליסות  .11.8.11

צה כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המוע הספקמבטחי 

הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי 

זכות  למבטחי הספקהמגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה 

-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 51תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 וכלפי מבטחיה.  המועצהמוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי  קהספ. למען הסר הספק, 1181

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהספק להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והספק  .11.1

מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה 

 שתדרוש המועצה.

)להלן:  בעם חתימת הסכם זה ימציא הספק את טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן כנספח  .11.10

ידי חברת הביטוח -כשהוא חתום על, "(, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהאישור קיום ביטוחים"

טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה  המצאתהמורשית בישראל. מטעמו 

תי בהסכם. הספק ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את תנאי מהו

 טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מהמועצה.

ימסור הספק  למועצה טופס אישור על  -עם עריכת גמר חשבון עם הספק בגין השירותים  וכתנאי לו  .11.11

חודשים שלאחר מועד ביצוע  11 -חתום על ידי מבטחיו שיהיה בתוקף לקיום ביטוחים תקין, תקף ו

חודשים  6ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ויכלול בין היתר תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 

 לפחות.
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עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה  .11.11

מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך לא יהוו אישור כלשהו 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

בכל נזק שיגרם למועצה  איישיישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן  הספק .11.13

ני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי , קבלהספקעקב מעשה ו/או מחדל של 

 פוליסות הביטוח של הספק, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה יהא הספק  .11.11

די ולא תהיינה לו  תביעות ו/או טענות, כספיות או אחראי לנזקים שיגרמו למועצה באופן מלא ובלע

 אחרות, כלפיה והוא יהיה  מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים  .11.15

ותו לפי הסכם זה. על הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חב

הספק לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת 

כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 

 האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

 

 תנאי יסודי בהסכםסעיף זה הינו 

 

 שמירת סודיות וניגוד עניינים .15

ולא יעמיד  לא יפעל במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במתן השירות למועצההספק  .15.1

לבין גופים שיש להם איתם קשרי עבודה  עצמו במצב בו קיים ניגוד עניינים בין מתן השירות למועצה

 ולא ייצגו לקוחות מול או כנגד מועצה.

יהא הספק  מראש ובכתב. להודיע על כך למועצה הספקבמקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים מתחייב  .15.1

 או מי מטעמו.\או מועסקיו ו\אחראי לוודא שהוראות סעיף קטן זה ימולאו גם ע״י עובדיו ו

הספק ו/או נותן השירותים בפועל מטעמו יחתום על התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד  .15.3

 . במסמכי הקול הקוראעניינים בהתאם לנוסח המצ"ב 

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע,  .15.1

ג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סו

 או אגב ביצועם. בקול הקורא( שיגיע אליו בקשר עם ביצוע השירותים הנדרשים "מידע סודי")להלן: 

. הספק ו/או מי מטעמו 1177-לחוק העונשין תשל"ז 188עבירה לפי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף  .15.5

 יחתמו על הצהרת סודיות. 

יב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור הספק מתחי .15.6

 מראש ובכתב מאת המועצה)המפקח או כל נציג שימנה לכך המנהל(. 

המזמין רשאי ליתן לספק הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת  .15.7

ה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבוד

 המזמין בנידון. 
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הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המזמין לשם ביצוע  -אי פרסום מידע .15.8

 מ זה, אין לפרסמו. ”התחייבויותיו  עפ"י בל

שנמסר לו על ידי הספק מתחייב להחזיר למזמין כל מידע סודי שהגיעו לידיו, כל מידע, מסמך או נכס 

המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם 

 זה. ההתחייבויות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

כל  הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר -שמירת סוד .15.1

  הקול הקורא.מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו עפ"י 

זה  חוזהכל חומר ממוחשב, לרבות מדיה מגנטית, קבצי נתונים וכיוצ"ב, הקשורים בביצוע שירותי  .15.10

ישמרו במחשב המוגן על ידי סיסמא, כאשר הגישה אליהם תהא רק על פי היתרים אישיים לצורך 

 ביצועו של הסכם זה בלבד ובכפוף לכל דין. 

לא יעשה כל שימוש, לרבות העברה, העתקה, מסירה, ושכפול של כל סוג חומר הנוגע למתן שירותים  .15.11

 זה. חוזהנשוא 

, התקנות 1181-אם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"אהספק ישתמש בציוד ובמחשבים בהת  .15.11

 מכוחו, ונוהלי אבטחת מידע, ככל שקיימים ברשות. 

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 

 זכויות יוצרים .16

מוסכם בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק או מי מטעמו  .16.1

 במסגרת מתן השירותים, לפי הסכם זה, יהיו שייכות למועצה בלבד. 

המועצה תהא רשאית לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שתמצא לנכון, וזאת במהלך תקופת 

לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות, או עריכה ההתקשרות עם הספק ואף לאחריה, 

 מחדש, פרסומו או העברתו לאחר, בתמורה או שלא בתמורה.

 הספק ימסור לידי המועצה את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה. .16.1

יובהר כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על גבי מדיה מגנטית, או בכל צורה  .16.3

רת, מהווה רכושה של המועצה והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו, גם ככל שיגיעו לו, לטענתו, אח

 תשלומי תמורה ממועצה.

 

 החוזה ביטול .17

זכאית לבטל החוזה מידית ולהיפרע מן  עם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה המועצה .17.1

 זאת כדלקמן:הספק את כל נזקיה, הן עפ"י חוזה והן עפ"י כל דין, כל 

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה )שאינן בגדר הפרה  .17.1.1

)שלושים( ימים לאחר שקבל התראה על כך  30יסודית( ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 .ממועצהבכתב 
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הספק קיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים, או שהחלו  .17.1.1

רעון או פשיטת רגל או פירוק או הסדר נושים )לרבות מתן יפ בעניינו הליכי חדלות

סעדים זמניים ולרבות מתן צווים למינוי בעלי תפקידים מטעם בית המשפט בהליכים 

 כאמור(  כנגד הספק או שהספק נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית.

חידש פוליסות הביטוח שהיה על הספק לעשות על פי הוראות חוזה זה פקעו והספק לא  .17.1.3

 )עשרה( ימי עבודה ימים לאחר שניתנה לו התרעה על כך בכתב ממועצה. 10אותן בתוך 

הספק הפסיק את מתן השירותים מכוח חוזה זה, כולם או חלקם, ולא שב לספק את  .17.1.1

( ימים מן המועד שבו נדרש לעשות כן בהודעה בכתב 3שירותים אלה בתוך שלושה )

 מטעם מועצה.

  בקול הקורא.הוצהרו על ידו בהתאם לתנאי הסף הספק החליף את העובדים ש .17.1.5

ביטול חוזה זה כאמור בסעיף זה לא ישמש עילה לספק להעלאת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה  .17.1

ו/או עובדיה לרבות, תביעת פיצויים כלשהם, ובכלל זה פיצויי קיום ופיצויי  כלשהי כלפי המועצה

או נזק עקב הפסד השתכרות ו/או הזדמנות( הסתמכות, בין אם עקב נזק )ובכלל זה נזק עקיף ו/

 שנגרם לספק, פגיעה במוניטין, הפסד השתכרות ו/או ריווח של המפעיל, או מכל סיבה אחרת.

 לפי כל דין. האמור בסעיף זה לא יפגע בכלל זכויות ו/או תרופות אחרות שיעמדו למועצה .17.3

יהא זכאי הספק לתשלום  בכל מקרה של ביטול החוזה והפסקת השירותים כאמור בסעיף זה, לא .17.1

תמורה נוספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאותו מועד ולזו שהוא זכאי לה בגין השירותים אשר 

 ביצע עד למועד זה.

 רשאית ידי הספק כאמור בסעיף זה, תהיה המועצה-את החוזה מחמת הפרתו על ביטלה המועצה .17.5

חרים( אלמלא ההפרה סכומי נזק ו/או )לרבות, מכוח חיובים א ספקלקזז מכל סכום שהיה מגיע ל

 הוצאות שנגרמו לו עקב ההפרה ו/או לממש כל בטוחה אחרת המצויה בידיה מועצה.

 

 הפרה יסודית של ההסכם .18

חוזה או סעיף שהוגדר  5,6,1,11,11,15,16אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים  .18.1

 שהפרתו תהיה הפרה יסודית, תחשב הפרה יסודית על כל המשתמע מכך. 

, אזי 1170-הפר הספק את החוזה הפרה יסודית לפי חוזה זה או פי חוק החוזים )תרופות(, תשל"א .18.1

יהיה המזמין לעמוד על קיום החוזה, לבטל את החוזה, או לבצע את בכל אחד ממקרים אלו רשאי 

החוזה בעצמו או באמצעות אחרים כל דבר אשר עפ"י החוזה אמור היה להיעשות על ידי הספק, וזאת 

על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה, לרבות הזכות 

 ₪. 10,000מראש בסך של  לדרוש פיצויים מוסמכים

ו/או לחלט את הערבות לספק לעכב כל תשלום המגיע במצב של הפרת ההסכם, המועצה תהא רשאית  .18.3

 שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.

ספק עובדים ו/או הספק להעסיק על חשבון כמו כן במצב של הפרת ההסכם, המועצה תהא רשאית  .18.1

 אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירותים.
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  חלופישירותים  לנותןהטיפול  ברתהע .11

 :כדלקמן זכאית המועצה תהיה שהיא סיבה מכל השירותים הפסקת של מקרה בכל .11.1

למסור ולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, והספק לא יהיה זכאי להתנגד  .11.1.1

 לכך או להעמיד לכך מכשולים, בכל דרך ומכל סיבה שהיא;

שימוש, ללא הגבלה, בשירותים שסופקו ו/או תהיה רשאית לעשות  כמו כן, המועצה .11.1.1

התוצרים שיוצרו על ידי הספק בהתאם לחוזה זה. יובהר, כי הספק לא יהא זכאי 

 לפי סעיף זה. לתמורה או פיצוי כלשהם בשל מימוש זכויות המועצה

 :כדלקמן לפעול מתחייב הספק, לעיל כאמור השירותים הפסקת של במקרה .11.1

ם קבלת דרישתה הראשונה, את כל המידע ו/או , לאלתר ומיד עמועצהימסור ל .11.1.1

המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או החשבונות הנוגעים למתן השירותים )לרבות, כל 

 מידע המצוי על גבי מדיה מגנטית(;

ועם כל קבלן אחר אשר ייבחר על ידי מועצה, בכל הקשור  ישתף פעולה עם המועצה .11.1.1

קט בכללותו, ויבצע העברת תפקיד להעברת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפרוי

 מסודרת לקבלן אחר כאמור;

 

 כללי .10

 י"עפ זכויותיה על כוויתור ייחשבו לא המועצה מצד במועדה מפעולה הימנעות או אורכה, ויתור שום .10.1

 מפורש באופן זכויותיה על המועצה תוותר כן אם אלא, ידה על לתביעה כמניעה ישמשו ולא החוזה

 . ובכתב

 אחרת הפרה כל על כוויתור ויתורוה יראה לא, זה חוזה מהוראות הוראה הפרת על המועצה ויתרה .10.1

 . ממנה השונה או לה הדומה אחרת הוראה אותה של

 שנים שלוש הינה זה חוזה חומכ תביעה זכות לכל בקשר ההתיישנות תקופת כי, מסכימים הצדדים .10.3

 מושתק הספק יהיה זה בסעיף כאמור התביעה עילת מועד חלף. התביעה עילת היווצרות מיום

 . משפטיות לערכאות כנגדה לפנות או/ו המועצה כנגד תביעה כל מלהעלות

 ובין זמניים בין, סעדים לתבוע או/ו החוזה אכיפת לתבוע זכות על הספק מוותר זה חוזה על בחתימתו .10.1

 של במקרה כאשר(, ב"וכיו עשה צווי, מניעה צווי) חלופי לספק העבודות להעברת הנוגע בכל קבועים

 . כספית לתביעה זכות ורק אך ספקל תעמוד, מועצה כנגד תביעה

 חוזה על ובחתימתו קיזוז זכות או/ו כבוןיהע זכות זה חוזה חומכ תעמוד לא ספקל כי בזאת מוסכם .10.5

 . כאמור זכות כל על הוא מוותר, זה

 מחלוקת או עניין בכל שיורית בלעדית שיפוט סמכות תהיה בתל אביב המוסמכים המשפט לבתי .10.6

 .זה מחוזה הנובעים

 .זה לחוזה בכותרת כמפורט הן זה חוזה לצרכי הצדדים כתובות .10.7
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 ימי( 3) שלושה תוך השני אצל התקבלה כאילו תיראה, מהצדדים מי ידי על תישלח אשר הודעה כל .10.8

 השני הצד אצל התקבלה כאילו תיראה ל"בדוא או בפקסימיליה נשלחה אם; המשלוח מיום עסקים

 .מסירתה בעת – ביד נמסרה ואם; נשלחה בו היום שלאחר העסקים ביום

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 הספק  מועצה מקומית כפר שמריהו      

 המועצה וגזבר מועצה,  באמצעות ראש

 

________         ___________ 

החתימה מטעמו ה"ה  באמצעות מורשי 

__________ ת.ז. ____________ 

 ת.ז. ___________.  ו______________

 

 אימות חתימה

  

 אימות חתימה

הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה בשם 

 מועצה מקומית כפר שמריהו

הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

 בשם ________________ בע"מ

   

 ______________, עו"ד  , עו"דדן שווץ

   למועצה מקומית כפר שמריהו  יועמ"ש 

 תאריך: ________  תאריך: ________
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 אישור קיום ביטוחים -ב'נספח 

 

 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית כפר שמריהו 
ו/או חברות בנות ועובדים של 

 הנ"ל

 שם
 

 

 

 שירותים☒

 מוצרים אספקת☐

 אחזקה☐

 :אחר☒
 

ו/או  ייעוץ תנועהשירותי 
  שירותים נלווים.

 

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 זכיין☐

 משנה קבלני☐

 _________________ אחר☐

 ת.ז./ח.פ.
500202676 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 כפר שמריהו 13קרן היסוד 

 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000    
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

אחריות 
 מעבידים

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      10,000,000    
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

 אחריות
 מקצועית

    
 
 
 

ת. 
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

1,000,000  ₪ 
 

 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 מרמה ואי יושר  עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

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

 יועצים / מתכננים 038
 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:


