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 זמנה להציע הצעות ה
 

 כללי .1
 

ייעוץ מזמינה בזאת מציעים, להציע שירותים של  מועצה מקומית כפר שמריהו .1.1
 .  שדה תעופה הרצליה בענייןאסטרטגי וליווי משברים 

 

 תיאור הזמנת העבודה : .1.1

ב' בשדה תעופה  15חריגה בהיקף הפעילות האווירית המותרת על פי תמ"א  1.1.1
 משבר"  )להלן: הרצליה  וכתוצאה מכך פגיעה באיכות חיי התושבים בכפר

 ."(התעופה שדה

בניית  :באופן הבאבין היתר שדה תעופה משבר  המציע הזוכה יטפל בנושא  1.1.1
, והכל אסטרטגיה, הצגת תוכנית לליווי המשבר, ליווי שוטף של המשבר

חריגות היקף הפעילות האווירית עד לגבולות הקבועות במטרה למגר את 
 . .להלן 1קופת ההתקשרות המפורטת בסעיף וזאת בת, ב' 15בתמ"א 

 
שתהיה בשיעור של לפחות בהתאם להצעת המציע,  בגין השירותים תהיההתמורה  .1.1

 .)לא כולל מע"מ(₪  161,500 של ךסהעומד על הנחה, ביחס לאומדן המועצה  10%
 .לבכפוף לביצוע בפוע ,1011לשנת  מצטברבהתמורה כאמור היא 

 

אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא ותהיה  המועצה .1.1
 רשאית לבטל את ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה.

 
 הליך זה אינו מהווה מכרז והינו פטור ממכרז. .1.5

 
ניהול  -רובריקהכלל המציעים בהליך יצורפו למאגר המציעים של המועצה תחת  .1.6

 משברים. 

 

 תקופת ההתקשרות .1
 

 .10/7/11תאריך ועד  1/1/1011מיום החל לפרויקט תקופת ההתקשרות הינה  .1.1

 

להפסיק את ההתקשרות במקרה כאמור יהיה  שיקול דעת בלעדי ומוחלט מועצהל .1.1
 המציע הזוכה זכאי לתמורה עד השלב בו ניתן השירות על ידו. 

 

 :לבין המציע הזוכה מועצהתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין ה .1
 

ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור הזוכה למזכירות  7בתוך  .1.1
 את המסמכים הבאים:  מועצהה

 

לוח זמנים ראשוני לאופן ביצוע העבודה , אשר ישמש כבסיס ללוח הזמנים    .1.1.1
 )כהגדרתו בהסכם(.  לטיפול  המפורט 

 

 (. ז' נספחפרטי חשבון בנק להעברה התשלומים ) .1.1.1
 

 לחוזה ההתקשרות.  ו' בנספחאישור ביטוח כאמור  .1.1.1

 

 מועצהלא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובה, תהא ה .1.1
רשאית אך לא חייבת לבטל את זכיית המציע ולמסור על פי שיקול דעתה בלבד, את 

 מועצהביצוע העבודה לכל מציע אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד ה
 בשל כך.

  



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  3עמוד     

 לוחות זמנים .1
 

 הגשת ההצעות  .1.1
 

ידי המציע, -המלאים, לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על ההליךאת מסמכי  .1.1.1
ה' ,  וזאת עד ליום noa@c-on.comוכל המסמכים הנלווים יש להעביר למייל 

. הצעה שתגיע לאחר מועד זה, לא תידון ותיפסל. 12:00בשעה  1/202326/
 "(. מועד הגשת ההצעות)להלן: "

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

 קבלת ההצעה.על המציעים לוודא 
 

רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול  מועצהה .1.1.1
. הוארך המועד, יראו בהודעה בכתב שתפורסם באתר המועצהדעתה הבלעדי, 

 את כל המשתתפים כמסכימים להארכת המועד.
 

 שאלות הבהרה .1.1

 

א' עד ליום  noa@c-on.comמציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה לדוא"ל  .1.1.1
 רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.. 12:00בשעה  15/1/2023

 

, חלה 7שלוחה  01-6116070לווידוא קבלת שאלות הבהרה יש לפנות לטלפון  .1.1.1
 קבלת פניותיהם. חובה על המציעים לוודא

 
 :הגשת ההצעות .5

 

 התאמה לתנאי ההליך .5.1

 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ההליך. על המציע להתייחס  .5.1.1
בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי ההליך ולצרף לה את כל המסמכים 
הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו 

 סעיפים ללא מילוי.בשלמותם ואין להותיר 

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק  .5.1.1
 כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. 

 

 הצעה חתומה .5.1
 

 ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי .5.1.1
החתימה של המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי 

 הזמנה זו להציע הצעות) בעט בלבד בצבע שחור או כחול(.

 

המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו  .5.1.1
ידי מורשי החתימה כאמור -וכי ההצעה וכל יתר מסמכי ההליך נחתמו על

 (. א' נספח)

 

  ן הגשת מסמכי ההצעהאופ .5.1

 

 המציע יחתום בתחתית כל אחד מעמודי הצעתו.  .5.1.1

 

מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי   .5.1.1
החתימה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר 

 מורשי החתימה מטעמו.
 

mailto:noa@c-on.com
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השתתפות ההגשתם לצורך כי נדרשת  שצויןכלל המסמכים המציע יצרף את  .5.1.1
 בהליך. 

 

 תנאי הסף להשתתפות בהליך ואסמכתאות .6
 :רשאים להשתתף בהליך רק מציעים העונים על כל התנאים הבאים

 
 ניסיון מוכח  .6.1

 

-1019במהלך השנים ת מקומית יורשו 1לפחות טיפול במשבר ב המציע ליווה  .6.1.1
  . שעות עבודה לפחות  100בהיקף של   1011

 

להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף על המציע לצרף  .6.1.1
(, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב, ד' נספחלמסמכי ההליך )

המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את 
שמו, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמו, 

 הפעילות שביצע הארגון אליו הוא שייך עם המציע.  תקופה ומהות של
 

רשות מקומית לרבות תאגיד עירוני שביצע את הפעולות עבור  -לעניין סעיף זה
 הרשות המקומית. 

 
 פי דין-אסמכתאות הדרושות על .6.1

 
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 

 ההצעה:

 

או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות אישור תקף מפקיד שומה  .6.1.1
 .1975-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח  .6.1.1
 חדש[.

 
 :  ההצעות להליך .7

 

ההצעה להליך תהיה לפי הסכום הכולל אותו מציע המציע עבור ביצוע כל העבודות  .7.1
על אומדן  ומעלה אחוז 20המציע רשאי לתת הנחה של הכלולות בהליך, כאשר 

וכן על בסיס ראיון עם נציג המציע,   לא כולל מע"מ ₪ 262,500שהינו בסך  מועצהה
 תיפסל. 10%-להנחה בשיעור נמוך מ עהצה נותן השירות.

 

 מועצה; עם זאת, לההצעה. הצעות חסרות תיפסלנה נספחעל כל מציע למלא  את  .7.1
 שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט, לאפשר למציע השלמת הצעתו על פי שיקול דעתה. 

 

בשישה תשלומים רצופים ושווים מההצעה ישולם  75%: תנאי תשלום התמורה .7.1
יום מיום הגעת  15טף + שו הוצאת הזמנת עבודה חתומה כדין בתנאי ממועד 

 החשבון.בהתאם לחוק מוסר תשלומים ובכפוף לאישור  מועצהלהחשבונית 
 

המוצעה נוכחה כי פרי פעולות המציע ישולם על בסיס הצלחה )היינו,  15% -ו   
הורדת היקף הפעילות האווירית בשדה התעופה לשיעורים הקבועים בתמ"א הביאו ל

ובכפוף להמצאת  תקופת ההתקשרותמתום  ימים 15 , וזאת בתנאי שוטף +ב'( 15
 . חשבונית למועצה בהתאם לחוק מוסר תשלומים ובכפוף לאישור החשבון

 

למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור כל  .7.1
מרכיבי השירות, ויכלול את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של המציע בנוגע 

יר מטעמו לרבות )אך לא רק(: שכר עבודה, שכר מנהלים, יועצים, להצעת המח
ביטוח, תקורה, רווח קבלני, עלויות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה, הנהלת חשבונות 

 וכיו"ב. 
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 :הבחירה בין ההצעות .8

 

 שיקול הדעת של ועדת הבחירה .8.1.1

 

 הבחירה בהצעה הזוכה תהיה בהתאם להוראות הליך זה.  .8.1.1.1

 

ככלל, הוועדה תמליץ על הצעת המחיר הכשרה המיטבית  .8.1.1.1
 ביותר העומדת בפניה, זאת בכפוף לכל דין.  

 

 הועדה תבחר בהצעה הזוכה על פי המשקולות הבאות:  .8.1.1.1
 

  –אחוז  40רכיב המחיר 
 אחוז  X    ___ 10ההצעה הזולה

 ההצעה הספציפית
 

 אחוז  X60סה"כ ניקוד איכותי   - אחוז 60רכיב איכות                     
                      

 הערות  תיאור  רכיב 
התרשמות מניסיונו 

של המציע בתחום 
 טיפול במשברים

המציע יידרש לתאר את ניסיונו 
 בתחום 
 במשבר של ליווי בגין כל 

 או גוף ציבורי רשות/תאגיד עירוני
רשויות/תאגידים שני גופים/מעבר ל

נקודות  10יהיה זכאי המציע ל
 מקסימום  נקודות 30 –וסה"כ 

על המציע לצרף אסמכתא על 
 מתן השירות 

 
  1יוגש תחת חוצץ איכות מס' 

 

 היות הרפרנט
 שיעניק את השירות 

שותף בעלים 
 במשרד 

על המציע לציין במועד הגשת  נקודות  10תינתן תוספת של 
 הצעתו מי נותן השירות מטעמו

. אי ציון ולצרף פרופיל המציע 
 האמור יוביל לשלילת הניקוד. 

התרשמות מנציג 
נותן השירות מטעם 

המציע ביחס 
לעבודות שביצע 

-1011בשנים 
 )כולל(1018

על נציג המציע אשר ייתן את 
להיות נוכח באופן אישי השירות 

 בראיון. הוועדה תתרשם: 
פרויקטים שנציג המציע  -1

 הוביל.
מעבר  זמינות לעבודה -1

 לדרישות ההליך.

 כללית  תהתרשמו -1

 
 נקודות מקסימום  60סה"כ 

 
 
 
 1נקודות. כל פרויקט  15עד  -1

 נק'
 
 ות. דנקו 15עד  -1
 
 נקודות  10 -1

 
, גזבר מועצהמנכ"ל ה –שחבריה  ת יועציםהדירוג ייעשה על ידי ועד

 . מהנדס המועצה, מועצהה
 . 

שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה, הוועדה שומרת על           .8.1.1.1
שלא להתקשר עם בעל ההצעה הזולה ביותר או עם בעל 

 הצעה כלשהו.
 

במסגרת שיקוליה בהליכי ההליך ובבחירת ההצעה           .8.1.1.5
להביא בחשבון, בין היתר, את  מועצההזוכה, רשאית ה

השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות 
פתיחת  לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר

 ההצעות:
ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות  .8.1.1.5.1

בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי 
מומחיותו, לרבות קיומו של צוות ניהולי 
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ו/או צוות טכני מתאימים וכן, המלצות 
 אודות המציע, הן לחיוב והן לשלילה.

 

איכות העבודה לרבות, ניסיון עבר בעבודה  .8.1.1.5.1
 עם המציע )לחיוב או לשלילה(. 

 

בחינת מידת יכולתו של בעל ההצעה הזולה  .8.1.1.5.1
ביותר לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת 
צבר העבודות ו/או העומס המוטל עליו 
ולרבות, בחינת יכולתו להשלים את 
העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו 

 להשלמת הפרויקט. 
 

פי שיקול דעתה, למציעים -מתן עדיפות, על .8.1.1.5.1
שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף, ללא צורך 

 להיזקק לקבלני משנה. 
 

 בחירת ההצעה הזוכה על דרך של הגרלה .8.1.1

 

רשאית  מועצהבמקרה של שוויון בין הצעות תהיה ה .8.1.1.1
בין המשתתפים שהצעותיהם הן  לערוך התמחרות

 בסיס הריאיון.על את הזוכה  הנמוכות ביותר או לקבוע 

 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .8.1
 

 , כפר שמריהו.18: רח' קרן היסוד  מועצההכתובתה של  .8.1.1

 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. .8.1.1

 

לכתובת המשתתפים בדואר רשום,  מועצהכל הודעה אשר תישלח על ידי ה .8.1.1
( ימי עסקים 1תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה )

מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו 
התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; 

 בעת מסירתה. –ואם נמסרה ביד 
 

 רשימת הנספחים בהליך:

  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים 

  'אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד -נספח א 

  'הסכם -נספח ב 

  'אישור רו"ח –נספח ג 

  'תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר -נספח ד 

  'הצעת המחיר –נספח ה 

  'אישור לקיום ביטוחים –נספח ו 

  'פרטי חשבון בנק –נספח ז 

  'הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה -נספח ח 

  'תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים  –נספח ט 
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 א נספח
 

 
 

 
 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד

 
 תאריך: ________ 
 

 

 :לכבוד
 שמריהו כפר מועצה מקומית 

 
 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה בשם תאגידהנדון: 
 
 

____________________ מאשר בזאת, כי הנני, עו"ד/רו"ח 

____________________, החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי 

"( במסגרת ההזמנה להציע הצעות המציע____________________ )להלן: "

"( ההליך)להלן: "   הזמנה להציע הצעות מחיר לשירותי ליווי משבריםלהליך 

היא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, ו

 בנוגע להליך.

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                       _______________ 

 מ.ר. ____________
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 התקשרות הסכם –ב'  נספח
 

 חוזה 
 

 ________ביום _____ לחודש____________ שנת  בכפר שמריהושנערך ונחתם 
 

  מועצה מקומית כפר שמריהו     בין:
 שכתובתה לעניין הסכם זה:

 , כפר שמריהו18רח' קרן היסוד 
 החתימה מטעמהידי מורשי -על

 ("מועצהה)להלן: " 
 מצד אחד

 ___________________________. לבין:
 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ________________________.ברח'  
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(נותן השירות)להלן: "
 מצד שני 

 
.ליווי משברים פנתה בהליך לקבלת הצעות לשירות מועצההו        הואיל    

והמציע הגיש הצעתו למתן השירותים כאמור במסמכי ההליך.        והואיל   

בחרה בהצעת המציע למתן השירותים נשוא ההליך.היועצים וועדת        והואיל   

וברצון הצדדים לעגן את יחסיהם החוזיים.         והואיל  

 

 לפיכך הוצהר הותנה והוסכם כדלקמן:
 

 ופרשנות מבוא, כותרת .א
 

, נותן השירותהחתומים על ידי  הליך קבלת הצעות  כמו גם מסמכיונספחיו  זה לחוזה המבוא .1
 .נפרד מהחוזה, ומהווים תנאים מתנאיו בלתי חלק מהווים

 
 פרשנות לצורכי שימוש בהן לעשות ואין בלבד הקריאה לנוחות נועדו זה חוזה סעיפי כותרות .1

 .החוזה
 

 מחליף והוא בו הנדונים והעניינים הנושאים וממצה את יחסי הצדדים לגבי מלא הנו זה חוזה .1
 בין ( הוחלפו או ששררו אחר מסמך וכל דברים זיכרון ,ומתן משא ,הסכם כל מצג, ומבטל
 .זה חוזה לחתימת קודם האמורים ובעניינים בנשואים הצדדים - בין  )פה בעל ובין בכתב

 
 נותן השירות  של והתחייבויותיו הצהרותיו .ב

 
 בהתאם לדרישות ההליך. מתחייב לספק  נותן השירות .1

 
באמצעות לפגישות במועצה נותן השירות מתחייב להיות זמין לביצוע העבודה ולהיות נוכח  .5

 הנציג מטעמו בהתאם לדרישות המועצה.
 

את כלל המסמכים, ככל שנדרש או יידרש, מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם  נותן השירות .6
, ו/או הנדרשים לשם הליך קבלת הצעותף בהרישיונות והאישורים שנדרשו במסגרת תנאי הס

 ביצוע הסכם זה, כשהם תקפים ונכונים למועד מתן השירות.
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מתחייב להעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת האישורים  נותן השירות .7
 וההיתרים המתאימים בלבד. 

 
נותן ובמסירות.  לב בתום ,במקצועיות ,בנאמנות החוזה הוראות לבצע מתחייב נותן השירות .8

 התחייבויותיו את מפחיתות אינן לחוזה בהתאם הצהרותיו כלל ומתחייב כי מצהיר השירות
 דין. כל פי על והן זה הסכם פי על הן כל הסעדים עומדים מועצהל וכי דין, כל פי על

 
 להתקשרותו אחרת או/ו חוזית או/ו חוקית מניעה כל אין כי ומתחייב מצהיר נותן השירות .9

 בכדי זה חוזה פי על בהתקשרותו אין וכי ,במלואם פיו על חיוביו ולקיום על נספחיו זה בחוזה
 .אחר שלישי צד כלפי התחייבות הפרת להוות

 
 זה חוזה וקיום בביצוע הכרוכות ההוצאות כל את בחשבון הביא כי מצהיר נותן השירות .10

שהוצעה על ידו במסגרת וכי לא תשמע מפיו כל דרישה לתשלום מעבר לסך התמורה במלואו, 
 .הליך קבלת הצעותה

 
נשוא  רשאית להגדיל או להקטין את היקף השירותים מועצההמודע לכך כי  נותן השירות .11

ובכפוף לתקציבה, ולספק לא  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיבכל עת זה הליך קבלת הצעות
 .  תהיה כל טענה ו/או תביעה בכל הנוגע לכך

 
נותן השירות מודע כי ביצוע העבודה ייעשה בהתאם להזמנות עבודה שיימסרו למציע מעת  .11

 לעת, כאשר רק הזמנת עבודה תחייב את המועצה. 
 

בתוספת ₪ במועד חתימת ההתקשרות עד____________כי המסגרת התקציבית הינה  .11
 . הפרויקטלכלל מע"מ 

 
( 1)1תקשרות בין הצדדים הנה בגדר שירות אישי כהגדרת מונח זה בסעיף הכי ה ידוע לספק .11

-ולכן, היא איננה ניתנת לאכיפה על 1970-לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א
בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או  נותן השירות מוותרידי הזוכה בהליך. 

 .מועצהעל ה שעניינו אכיפת ההסכםזכות תביעה בכל הנוגע לדרישת סעד 
 

 תקופת ההסכם .ג
 

 .הפרויקטגמר  ועד _______נה מתוקפו של הסכם זה הי .15
 

בהודעה של  להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא רשאית מועצהה .16
. במקרה כאמור היה כךל לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשולנותן השירות  מראש  מיםי 7

הקבלן זכאי לקבלת החלק היחסי עבור העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום 
 כאמור תהווה סילוק לכל טענות הקבלן בקשר לסיום מתן השירות על ידו. 

 
 אחריות, שיפוי וביטוח .ד

, מועצהה כלפי אחראי נותן השירות כי בזאת ומודגש מובהר, זה בחוזה מהאמור לגרוע מבלי .17
 מחדל או כתוצאה ממעשה שייגרם נזק לכל ,שלישי צד כל וכלפי שולחיה כלפי ,עובדיה כלפי

 או לכל/ו מועצהל שייגרמו וסוג מין מכל הפסד או/ו נזק לכל וכן חיוולש או/ו נותן השירות של
 מהן חלק או/ו )בעקיפין או במישרין ( החוזה הוראות מביצוע כתוצאה ,רכוש לכל או/ו אדם

 כתוצאה או/ו העבודות ביצוע מאי כתוצאה או/ו התחייבויותיו מהפרת או כתוצאה/ו
נותן  מטעם הבא מי כל או/ו חיוולש או/ו נותן השירות של כתוצאה ממחדלו או/ו ממעשהו
 .השירות

 
 כאמור לה ייגרם אשר נזק כל בגין מועצהאו ה מועצהה את יפצה או/ו ישפה נותן השירות .18

 כתוצאה לה נגרמה אשר אחרת הוצאה וכל "דעו טרחת משפט ושכר הוצאות לרבות ,לעיל
 .מכך

 
 וכל רווח אובדן ,כיס חסרון, תשלום ,הפסד ,הוצאה ,נזק כל בגין אחראי יהיה נותן השירות .19

 לצד או/ו ,לציודה או/ו מועצהו/או ל מועצהל ,בעקיפין או במישרין ,באלה שיגרמו כיוצא נזק
 או מעשה בשל ,שיגרמו ככל ,נותן השירות לרבות לעובדי, לרכושו או/ו לגופו או/ו שלישי
 .מטעמו שירותים נותן או/ו נותן השירות של כלשהם מחדל

 
 ,פציעה ,פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית ,המלאה האחריות תחול נותן השירות על .10

 נותן של לרכושו או/ו לגופו יקרו או ייגרמו אשר אחרים הפסד או וכל נזק ,מוות ,נכות
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נותן  של מטעמו מי של לרכושו או/ו לגופו או/ו ,מועצהל נותן השירות של מטעמו שירותים
 עובד של לרכושו או/ו לגופו או/ו ,שלישי כלשהו לצד או/ו לרכושו או/ו לגופו או/ו השירות

 או/ו השירותים אי ביצוע או ביצוע עקב או כדי תוך זאת כל ,נותן השירות של פועל או/ו
 .זה חוזה פי על נותן השירות התחייבויות

 
לבטח על  נותן השירותלפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  .11

חשבונו, לטובתו ולטובת המועצה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד 
אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת  לגמר תקופתו

להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות 
 והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:

 
 :לכלול את התנאים הבאים נותן השירותבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב  .11

 ו/או המועצה: נותן השירות –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  11.1

"המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של  11.1
 הנ"ל.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר  11.1
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  נותן השירותעם מעשה או מחדל של 

ורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה ביטוח חבות מעבידים מ 11.1
בקשר  נותן השירותלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 עם ביצוע השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  11.5
 ומי מטעמו בביצוע השירותים. נותן השירותהפרת חובה מקצועית של 

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן  –ביטוח אחריות מקצועית  11.6
 שירותים מקצועיים למועצה.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  11.7
 ₪ . 100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם  ביטול זכות 11.8
 .לנזק בזדון

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר  11.9
ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  נותן השירותלמועצה הודעה בכתב, ע"י 

 .וי המבוקשיום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינ 60

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. 11.10

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  נותן השירותכל סעיף בפוליסות  11.11
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  נותן השירותכלשהי את אחריות מבטחי 

 המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח
ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 

זכות תביעה ממבטחי המועצה  נותן השירותבביטוחי המועצה מבלי שתהיה למבטחי 
. למען 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

ל כלפי המועצה וכלפי מוותר על טענה של ביטוח כפ נותן השירותהסר ספק, 
 מבטחיה. 

 
להמציא את פוליסות הביטוח למועצה  נותן השירותהמועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ .11

מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון  נותן השירותו
 ו/או התאמה שתדרוש המועצה.

 
עם חתימת הסכם זה ימציא נותן השירות את טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן  .11

חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כשהוא  המהווה"(, אישור קיום ביטוחים)להלן: "  'ו כנספח
ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום -חתום על

ישוב ויציג,  נותן השירותביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. 
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מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, 
 צה.וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  כלשהי מהמוע

 
עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .15

 אחריותלמועצה לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה 
פי הסכם -על נותן השירותכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין. -זה או על
 

יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח  וכן יישא בכל נזק  נותן השירות .16
, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא נותן השירותשיגרם למועצה עקב מעשה ו/או מחדל של 

זקים מתחת לסכום , לרבות ננותן השירותמטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 
 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 
את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המועצה  נותן השירותהפר  .17

אחראי לנזקים שיגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות  נותן השירותיהא 
 מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה. , כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה טענותו/או 

 
או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת /מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ו .18

שאינה פוטרת אותו  נותן השירותהינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על  הביטוחים
את גבולות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע  נותן השירותממלוא חבותו לפי הסכם זה. על 

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  נותן השירותהאחריות בהתאם. 
דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
 

ו תרופה המוקנים אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/א .19
נותן על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  נותן השירותלמועצה כנגד 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. השירות
 

 מעביד – עובד יחסי קיום אי .ה
 

 ,עבודה חוזה מהווה ואינו עצמאי ספק לבין מזמין בין הסכם הינו זה הסכם כי בזאת מובהר .10
 לא מועצהה לבין בינו וכי רותיםיהש לאספקת עצמאי עסק בעל הוא נותן השירות וכי

 .ועניין דבר כל לצורך ,שותפות או סוכנות ,הרשאה- יחסי ,מעביד עובד יחסי מתקיימים
 

 יחול אשר אחר חובה תשלום כל וכן המסים תשלומי כל לביצוע אחראי יהיה נותן השירות .11
 .זה חוזה פי על התחייבויותיו ולקיום למתן השירותים בקשר

 
 כמו .כעצמאי הכנסה מס ומשלם כדין חשבונות ספרי מנהל הוא כי בזאת מצהיר נותן השירות .11

 במוסד וכעצמאי מוסף ערך מס לעניין מורשה כעוסק רשום הוא כי נותן השירות מצהיר כן
 .לאומי לביטוח

 
 מטעמו הפועלים כל של הבלעדי המעביד או/ו המעסיק הוא נותן השירות כי בזאת מובהר .11

 יחסי מועצהה לבין בינם אין וכי ,זה לחוזה בהתאם מועצהל שירותים ועבודות המעניקים
 .ועניין דבר כל לצורך ,שותפות או סוכנות- ,הרשאה יחסי ,מעביד עובד

 
 בגין סכום, הגבלת וללא עת לכך, בכל הראשונה דרישתה , עםמועצהה את ישפה נותן השירות .11

 מי או/ו מטעמו מי או/ו נותן השירות מאת  מועצהה נגד שיופנו או תביעה/ו דרישה כל
 או מעביד עובד יחסי טענת עם בקשר ,כלשהו שלישי ידי צד על או/ו מטעמו אחר או/ו מעובדיו

 או/ו נותן השירות לבין מועצהה בין שותפות יחסי או סוכנות יחסי או מורשה מרשה יחסי
 עם בקשר או/ו מטעמה או אחר/ו מעובדיה מי או/ו מועצהל עבודות בהענקת מטעמו הפועלים

 אחריות או/חובו ,חבות ,חיוב כל עם בקשר או/ו כאמור יחסים של העדרם או/ו קיומם
נוהג  הרחבה, צו חקיקה, דבר הסכם, הסדר, כל חומכ כאמור, לרבות מיחסים הנובעים

 .באלה וכיוצא
 

 מתשלום אילו סכומים להפחית או/ו לקזז והאוטומטית הבלעדית הסמכות תהא מועצהל  .15
 פי על מועצהה של מזכותה לגרוע מבלי זאת כל ,אחר מקור מכל או/ו זה חוזה פי -על התמורה

 כך. בשל לתבוע דין
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 טענה או/ו תביעה לכל כלשהי בדרך מועצהה את לצרף או/ו לתבוע שלא מתחייב נותן השירות .16
 מעבידים חבות עם ובקשר בגין מעביד, לרבות עובד יחסי כל בגין כלפיו דרישה שתופנה או/ו

 .אחרת סיבה מכל אליו שיופנו כאילו ולרבות העבודות בעניין אליו יופנו- אשר כאילו ולרבות
 

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי  .17
, מועצההביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו  כעובד 

הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה 
או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה ולדירוג הקבועים בהסכם, 

שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של מתן השירותים; ועל  מועצהמשולם לעובד 
את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין  מועצהנותן השירותים יהיה להשיב ל

 .מועצהההשכר המגיע לו כעובד 
 

, מועצההד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד היה וייקבע כי עוב .18
, מיד עם דרישה ראשונה, על כל ההוצאות שיהיו מועצההיהיה על נותן השירותים לשפות את 

 בשל קביעה כאמור. מועצהל
 

תחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף זה,  מועצההבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם  .19
 . מועצהמהלקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים  צהמועהרשאית 

 
 ההסכם לעניין אי הסבת הוראות .ו

 
 להם התשלומים לרבותו )זכויותי את לאחרים או לאחר להסב לא מתחייב נותן השירות .10

 או אחר איש לשתף לא הוא מתחייב וכן ,מקצתן או כולן ,זה חוזה לפי את חובותיו או/ו זכאי(
 את קיבל אם זה, אלא חוזה לפי השירותים בביצוע שליחיו או זולת עובדיו ,כלשהו אחר גוף

 .ומראש בכתב מועצהה של המפורשת הסכמתה
 

 נתון הדבר שצוין וכפי ברם ,מותרת זה חוזה נשוא העבודות המחאת או הסבת כי ,ויובהר  .11
 המחאת או ההסבה. ומראש בכתב המפורשת ולהסכמתה בלבד  מועצהה דעתה של לשיקול
 שני מצד לספק אחד מצד מועצהה ידי על שייחתם לחוזה בהתאם לנספח תתבצע הזכויות
 שלישי. מצד ולנמחה

 
 את פוטרת האמורה ההסכמה אין ,לעיל כאמור ,החוזה להסבת הסכמתה את מועצהה נתנה .11

 מלאה באחריות שאיינותן השירות ו ,החוזה פי על והתחייבויותיו מאחריותו נותן השירות
 .העבודות- מבצעי של מחדל או/ו מעשה לכל

 
 מזכויות או בתאגיד מהשליטה יותר או 45% בהעברת יראו רשום תאגיד נותן השירות היה .11

 זכויות כהסבת ,בחלקים נעשתה אם ןובי אחת בבת תבצעהה אם ההעברה בין השותפות
 .לעיל כאמור מועצהה הסכמת את הדורשת

 
 ופיצויים מוסכמים  החוזה הפרת .ז

 
 נותן השירות ימלא לא או, זה לחוזה בהתאם התחייבויותיו מלוא את נותן השירות ימלא לא .11

 החוזה הוראות מילוי את ולדרוש בו להתרות מועצהה רשאית, מועצההשל  הוראותיה אחר
  בכתב. או פה בעל תהיה ההתראה  כראוי.

 
להודיע לספק, על פי  מועצהההפרה לא תוקנה כאמור, תהא רשאית כי ה מועצהראתה ה .15

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או זכות  ימים 7שיקול דעתה הבלעדי, על ביטול החוזה, בתוך 
 .העומדים למועצה

 
 התמורה את לספק מועצהה לעיל, תשלם כאמור החוזה ביטול דבר על לספק מועצהה הודיעה .16

 מועצהה זכאית לו סכום כל קיזוז או/ו הפחתה או/ו בניכוי ,נותן השירות זכאי החוזית לה
 מהפרת כתוצאה או/ו עקב מועצהה הוצאות או/ו הנזקים- וכל החוזה פי על נותן השירותמ

 .נותן השירות ידי על החוזה
 

 נותן השירות של התחייבויותיו מלוא מקיום לגרוע סעיף זה בכדי  בהוראות באמור אין .17
 המזכה החוזה, של יסודית כהפרה כמוהו קיומם אי וכי דין, לכל ובהתאם זה לחוזה בהתאם

 דין. כל פי ועל זה חוזה פי על סעד בכל מועצההאת 
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 והיקף השירות התמורה .ח
 

החתום על  בנספח ה' למסמכי ההליךכאמור מתן השירות יהיה זכאי המציע לתמורה  תמורת  .18
 המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. ידי נותן השירות ו

 
חשבונית מס בגין  נותן השירותאחת לחודש, ולא יאוחר מהיום החמישי בכל חודש, יגיש  .19

 . השירות שניתן על ידו ובצרוף דוח ביצוע
 

נותן החתומים על ידי הליך קבלת הצעות  מסמכיל 7.1סעיף הינם כקבוע ב תנאי התשלום .50
 .  נפרד מהחוזה בלתי חלק , מהוויםהשירות

 
ומוסכם בזאת, כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם  למען הסר ספק מובהר .51

 לנותן השירותים כמפורט בהסכם. 
 

לא במהלך תקופת הסכם  מועצההשום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי  .51
זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן 

אחר וכי התמורה היא מלאה, סופית ומוחלטת ולא יתווספו עליה כל השירותים ולא לאדם 
 . המנהל המנהלת להתחדשות עירוניתסכומים, אלה אם הוסכם אחרת מראש ובכתב על ידי 

 
 חוזית התיישנות .ט

 
המנהל המנהלת להתחדשות האמור בכל דין, תביעות שיש לקבלן או מי מטעמו כנגד  למרות .51

או מי מטעמה, בקשר עם חוזה זה ו/או כל הזמנת עבודה שתוצא מכוחו, יתיישנו  עירונית 
 בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה לפי אותה הזמנת עבודה.  

 
מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת  הקבלן .51

-חוק ההתיישנות, התשי"חל 19התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 
1958 . 

 
 בתביעות שלישי צד הודעת מועצהה כנגד להגיש הקבלן מן למנוע כדי זה בסעיף באמור אין .55

 .זה סעיף לפי המקוצרת ההתיישנות תקופת לאחר אף, זה חוזה עם בקשר נגדו שהוגשו
 

 זכות עיכבון וזכות קיזוז  היעדר .י
 

המנהל תהא רשאית לקזז מהתמורה שעל   מועצההנותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת, כי  .56
פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל -לשלם לנותן השירותים על המנהלת להתחדשות עירונית

פי כל הסכם -פי הסכם זה או על-מנותן השירותים על מועצהל כל  סכום המגיע  -הסכם אחר 
 אחר. 

 
או כל זכות עכבון, לרבות, זכות לנותן השירותים לא תהיה כל זכות קיזוז מכל סוג שהוא ו/ .57

וזכות עיכבון קבלני מכוח  1971-לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג 51הכללית מכוח סעיף 
 .1971-לחוק חוזה הקבלנות, תשל"ה 5סעיף 

 
 שונות  .יא

 
 או/ו (זה חוזה נשוא שירותיו באופן מלא את מתן  או חלקית להשבית נאסר נותן השירות על .58

נותן  שבין עבודה בסכסוכי הנעוצה סיבה לרבות, שהיא סיבה מכל) השירותים בביצוע עיכוב
המנהל המנהלת  עם משפטי או/ו מסכסוך כספי כתוצאה או/ו עובדיו לבין השירות

 .אחרת סיבה מכל או/ו להתחדשות עירונית 
 

 ממנו להסיק ואין פירושו אין זה חוזה של כלשהי הוראה של הפרה על הצדדים אחד של ויתור .59
 .זה חוזה של נוספת הפרה על הוא יוותר כי

 
 דעות חילוקי כל וכן ,זה חוזה לפי הבלעדית המקומית השיפוטית הסמכות כי בזאת מוסכם .60

 ,לכך בקשר תביעה וכל ,ביטולו או/ו ביצועו או/ו פירושו ,זה לחוזה בקשר או סכסוכים/ו
 שבע.  בבאר המשפט בפני בתי להכרעה יובאו
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כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב מוסכם על הצדדים  .61
ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב 

 כוויתור על אותה זכות.
 

 כתובות והודעות .יב
 

 הינן: מועצההכתובת נותן השירותים ו .61
 

כפר שמריהו  18 רח' קרן היסוד מועצה מקומית כפר שמריהו:  
 

 נותן השירות:_________________________
 

, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה מועצהלנותן השירותים רשאי להודיע  .61
 .לנציג המנהלת להתחדשות עירוניתתינתן 

 
כל הודעה בין הצדדים תשלח בכתב בלבד, ולעניין זה יראו את מועד הגעת ההודעה ליעדה  .61

 בהתאם להוראות הבאות: 
 

 
אם ההודעה נשלחה בדואר רשום, יראו אותה כאילו התקבלה אצל  71.1

 ( ימי עסקים מיום המשלוח;1הצד שכנגד תוך שלושה )
 

אם ההודעה נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל יראו אותה כאילה  71.1
 התקבלה אצל הצד שכנגד ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; 

 
 יראו אותה כמתקבלת ברגע המסירה.  –אם ההודעה נמסרה ביד  71.1

 
 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 

 
 נותן השירותים  מועצה מקומית כפר שמריהו

החתימה מטעמה: מורשיבאמצעות   
 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו  

   
 אימות חתימה  אימות חתימה

   
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה 

מועצהה בשם  
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

 בשם ________________ בע"מ
   

, עו"ד__________  ______________, עו"ד  
   

________ תאריך:  תאריך: ________  
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 ג' נספח
 

 _______ תאריך:
 

 אישור רו"ח
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית כפר שמריהו

 ג.א.נ,
 

 
 הנדון:  חברת ______________ בע"מ/ח.פ._____________

 
 

"(, אנו מתכבדים לאשר המציעכרואי חשבון של ____________ )להלן: "
 כדלקמן:

 
 אין בדוח הכספי האחרון של המציע הערת "עסק חי". 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 
 

 ,________________
 רו"ח
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 ד' נספח
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

_______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. 
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה 

 בכתב כדלהלן:
 
"( ומוסמך מטעמה ליתן המציע______ )להלן: "_____של אני משמש כמנהל כללי/אחר .1

המועצה ידי -פורסם עלש ההליך שבכותרתתצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת 
 "(.ההליך)להלן: " המקומית כפר שמריהו

 

במהלך השנים ת מקומית יורשו 1לפחות טיפול במשבר ב ליווה  המציע כי הנני מצהיר,  .1
 על פי הפירוט שלהלן: שעות עבודה לפחות  100בהיקף של   1019-1011

 
 שם הפרויקט/ שנה/בין השנים

 מהות העבודה
 פרטי המזמין

 טלפון קשרשם איש 

    

    

    

    

    

 

ממזמיני העבודה באמצעותם הנני מבקש לבסס את  כמו כן, מצורפים אישורים/המלצות .1
 , זאת כדלקמן: עמידתי בתנאי הסף

 
1.1 _______________ 

 
1.1 _______________ 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1

 
_____________ 

 המצהיר/החתימת 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 

לעונשים שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה 
 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 נספח ה'
 

 לכבוד, 
 

 מועצה מקומית כפר שמריהו
 

______________ 
 

 ג.א.נ,
 

    ליווי משבריםהנדון:  שירותי 
 להליך ת המחירהצע נספח

 
 

 בהתאם לתנאי ההליך שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________:  
 

 שם המציע: _______________. 
 

 מספר זיהוי: _______________. 
 

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________. 
 

 לגבי תאגיד: מצורפת בזאת תעודת התאגדות. 
 

 לא כולל מע"מ. ₪  161,500 והינ לעלות הפרויקטהמועצה אומדן 
 

  :הצעת המציע
 הוא _______ אחוז. מועצהעל אומדן ה אחוז ההנחה

 
 %10 -להנחה פחותה מהצעה  . אחוז 20 לפחות של בשיעורלתת הנחה  ישהערה: 

 אחוז תפסל. 
 

כולל לא  )אומדן המועצה בניכוי ההנחה המוצעת( לפרויקטסכום ההצעה המוצע 
 ____ ₪.  ___:  _______מע"מ

 
 ________________________________במילים :______

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 
 

.__________________ 
 ]שם המציע[
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 ו' נספח
 אין צורך למלא במועד הגשת ההצעה 

 

 :האישור הנפקתתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

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

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה האישור מבקש

/או ו מקומית כפר שמריהו מועצה
 חברות בנות ו/או עובדים של הנ"ל

 שם
 

 

 שירותים☒
 אחר:☒
 

אסטרטגי וליווי  ייעוץ
ו/וא שירותים משברים 

 נלווים.
 

 

 מזמין שירותים☒
 

 ______ אחר☒
 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
 סוג

 הביטוח
 

לפי  חלוקה
 גבולות

אחריות או 
 סכומי
 ביטוח

 מספר
הפולי

 סה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 למקרה האחריות גבול
 ביטוח סכום/  ולתקופה

נוספים בתוקף  כיסויים
 וביטול חריגים 

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

 אחריות
 צד כלפי

 שלישי

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

 מבקש האישור 
 "להמל תביעות 315
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
 אחריות

 מעבידים
ויתור על תחלוף מבקש  309  ₪     10,000,000    

 האישור 
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

 אחריות
 מקצועית

. ת       
 רטרו: 

 
_____ 

 
 
 
 

 

1,000,000 ₪  
 

 

 מסמכים אובדן 301
 אחריות צולבת  302
דיבה, השמצה והוצאת  303

 לשון הרע
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 האישורמבקש 
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 פגיעה בפרטיות 326
 עיכוב / שיהוי 327
 ראשוניות 328
   6 גילוי תקופת 332

 .חודשים
השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  פירוט

 '(*:גהמפורטת בנספח 
 מתכנניםיועצים /  038

 * הפוליסה/שינוי ביטול
 האישור למבקש הודעה משלוח לאחר יום  60 אלא לתוקף ייכנס לא,  ביטוח פוליסת של ביטול או האישור מבקש לרעת שינוי
 .הביטול או השינוי בדבר

 האישור חתימת
 :המבטח
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 נספח ז'
 לכבוד

 מועצה מקומית כפר שמריהוגזברות 

 ג.א.נ, 

 חשבון בנקפרטי הנדון: 

 

 "(הספק________________________________  )" / שותפות / עסק: מועצהשם ה

 

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע 
 תשלום:

 

רח' _________________מס' _____ עיר 
___________ מיקוד __________ טלפון 

 __________ פקס _________

  מספר תאגיד

 

שם הבנק ____________ מס' סניף  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
 _______________ 

כתובת הבנק _________________ מס' חשבון 
________ 

 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, 
 ללא שהות.  מועצהנחזירם לגזברות ה

 

_________________ ________________ 

 + חותמתחתימה  שם

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ 
מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"הקבלן"(, 

 וחתימתם מחייבת את הקבלן.

 

_______________________ _____________ 

 תאריך חותמתחתימה + 

 

 אישור הבנק

 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

 

___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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 'ח נספח
 

חיצוניים הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  יועצים 
 ברשויות המקומיות

 

 מבוא   .1
 

הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע 
מטלות שונות. יועץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות 

 חר שהוא ממלא.אהמקומית לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד 

 

מטרת נוהל זה הוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של יועצים ברשויות 
המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, 

 שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים.

 

 בנוהל זה:

 

בינו לבין הרשות המקומית היא על פי חוזה קבלנו והוא כל מי שההתקשרות  –"יועץ"  .1
 אינו במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי;

 היועץ המשפטי לרשות המקומית; –"היועץ המשפטי"  .1

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים; –"שאלון"  .1

ץ, ובאין מנהל יחידה, יראו את מנכ"ל מנהל היחידה שבה יועסק היוע –"מנהל יחידה"  .1
 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה. –הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל 

 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים .1

 

בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות מקומית, התנאי לתחילת  (א)
העניינים ומילוי שאלון, ובמידת  עבודתו של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד

הצורך, על פי החלטת היועץ המשפטי, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד 
 עליו.

בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת  (ב)
ית וכתנאי ניגוד העניינים, ייעשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומ

 לחתימתו.

במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועץ לנושא  (ג)
מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד 

 בשלבי בחירת היועץ וטרם קבלת החלטה על בחירתו.

יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או  באחריות מנהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא (ד)
לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע 

 בנוהל זה.

 

 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים .1

לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שנדרש עוד במהלך  (א)
ברשות המקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה הליכי בחירתו של יועץ 

למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל היועץ 
 המשפטי של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים.

השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים  (ב)
 הרשויות המקומיות. עבור

היועץ המשפטי רשאי להוסיף על השאלון כדי להתאימו לתפקיד ספציפי או לתפקידים  (ג)
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מסוימים, בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין. במסגרת זאת, אם היועץ 
מבצע עבודות עבור גורמים נוספים, על היועץ המשפטי לבקש את שימת הגופים ו/או 

דיו או משרדו עובדים עבורם. במידת הצורך יוועץ היועץ המשפטי הלקוחות שהיועץ עוב
 בנושא במנהל היחידה.

 היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על ידי המועמד לתפקיד. (ד)

 

 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה .1

יד היועץ המשפטי יבחן האם, בנסיבות המקרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפק (א)
על ידי המועמד לבין ענייניו האחרים. בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר 
היועץ בחלק א' של השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי עם מנהל היחידה. אם לדעתו 
של היועץ המשפטי קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר 

 בו. ץוייוועגם לידיעת מנהל היחידה  את המידע הרלבנטי

במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו,  (ב)
 פרטים נוספים, או התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה.

בבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות  (ג)
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים. 1.1555שנקבעו בהנחיה 

במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחד של  (ד)
המועמד לבין תפקידו ברשות המקומית בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, 

תווים בהנחיית היועץ המשפטי יערוך היועץ המשפטי הסדר, כאמור, לפי העקרונות המ
 לממשלה שהוזכרה לעיל.

אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים דרך של  (ה)
עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, ואין מנוס מלפסול את המועמד לשמש בתפקיד, הוא 

התייחסותו בכתב, ואם לא שינה יעביר את מסקנתו זו להתייחסות המועמד ולאחר קבלת 
את דעתו, יעביר את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי. אם נקבע בחוות דעתו 
של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים, לא יועסק 

 המועמד על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה.

פטי כי נדרשת עריכה של הסדר למניעת ניגוד יש לציין, כי במקרים שבהם סבר היועץ המש (ו)
עניינים למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה 

 עמו.

 

החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך  .5
 מילוי המשרה

ע ממצב של ניגוד עניינים היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנ
מוטלת בראש ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו 
החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות 

כן  שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו.
יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא 

 לפנות אל היועץ המשפטי, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו.

 

 החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקתם של יועצים .6

של יועץ ולקבוע כי מילוי הנובל הוא תנאי יש לעגן את ההוראות של נוהל זה בחוזה ההעסקה 
 מהותי להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך.

 

  



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  22עמוד     

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 מועמד/ת לתפקיד: ________________________

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים .1
 

 _______________ שם משפחה:
 

 _______________  שם פרטי: 
 

 שנת לידה: ___ / ___ / ___ ת.ז.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 כתובת: רח': ____________________ עיר/ישוב: ____________ מיקוד: _________
 

 מס' טלפון: __________________ מס' טלפון נייד: ___________________________
 

 תפקידים ועיסוקים .1

שנים אחורה  1פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
)לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, נושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. נא להתייחס 

, שותפות, עמותה וכיו"ב(. נא להתייחס לתפקידים עירייהגם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )
 ת )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.בשכר או בהתנדבו

תחומי הפעילות  שם המעסיק וכתובתו
 של המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

    

    

    

    

    

    

 
 תפקידים ציבוריים .1

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 1לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של נא להתייחס גם 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
   

   

   

   

   

 



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  23עמוד     

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .1
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין 

 שאינם ציבוריים.אם הם ציבוריים ובין אם 

 שנים אחורה.  1נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

שם התאגיד/ 
 רשות/גוף

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

 סוג הכהונה
)דירקטור חיצוני או 

מטעם בעלי המניות. ככל 
שמדובר בדירקטור 

נא לפרט  –מהסוג השני 
המניות גם שמות בעלי 

 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים

    

    

    

    

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל ענין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, 

או לגופים הקשורים אליו )ובכלל  לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד,
זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמ/ת 

 לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(?

 שנים אחורה. 1נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

ף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים "בעל עניין" בגו
מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא 

, בתאגידים הנסחרים 1968-כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 (.1בבורסה

 כן/ לא.

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                                           
1

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ט 

 –בעל ענין", בתאגיד "

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  .1
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 

הון המניות המונפק שלו, או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ
 –מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

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

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לענין זה,  .ב
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -"נאמן" 

פקודת מס ל 101לעובדים, כהגדרתו בסעיף   ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות1)א()16כמשמעותו לפי סעיף 
 הכנסה.

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. .1

 

 



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  24עמוד     

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.  1-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 בלבד. בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות 
בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו,  עירייהלעיל )למשל, אם בןבת זוגך 

 ך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.תארי

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7
 

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד 
שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת באירגונים אחרים? האם מתקיימים 

 רות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?ביניכם יחסי כפיפות במסג

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 יגוד ענייניםתפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של נ .8
, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך  .9
 לניגוד ענייניםבמצב של חשש 

 
האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם 
לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 
עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה 

 מועמד/ת?

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לעיל )לדוגמה תפקידים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם 

 לפעילות הרשות המקומית(.

 כן/לא



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  25עמוד     

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .10
 

ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות 
  עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

 

 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .11
 

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, 
 שלך או שלך קרוביך.

 1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד 
 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה

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

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/הגוף
המחזיק אינו 

 המועמד(

תחום עיסוק  החזקות %
 התאגיד/ הגוף

    

    

    

    

 
  

                                           
2

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ט 

–"בעל ענין", בתאגיד   

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות  .1
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 

הון המניות המונפק שלו, כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ
 –או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו 

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

ניירות הערך האמורים; לענין זה, החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק ב .ב
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר  -"נאמן" 

לפקודת מס  101לעובדים, כהגדרתו בסעיף   ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות1)א()16כמשמעותו לפי סעיף 
 הכנסה.

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. .1

 

 



 מועצה מקומית כפר שמריהו 
שירותי ליווי משברים –הזמנה להציע הצעות   

__________________חתימת המציע :_ 29מתוך  26עמוד     

 נייניםענכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד  .11
 

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 
 בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

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

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 משמעותיחבות כספים בהיקף  .11
 

האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות 
 או להתחייבויות כלשהם?

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

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .11
 

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים 
עסקיים(, של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין 

 בהם.

 .אשונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ר

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

 יועץ חיצוני לו.

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 הצהרה –חלק ג' 

אני החתום/ה מטה _______________________ ת.ז מספר __________________  

 מצהיר/ה בזאת כי:

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

 נכונים ואמיתיים;

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה  .2
אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו 

 ם לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.הפרטים אינם ידועי

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות  .3
 במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  .4
לוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית עניינים במי

 בנושא;

אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך  .5
הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

שות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הר
 בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 תאריך:________________                                      
 

 חתימה:___________________
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 נספח ט' 
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976
         

______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את אני הח"מ 

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

 

 הנני משמש כ________________ ב_______________________  .1

 שם      המציע                     תפקיד                                                   

         

 המציע.הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם  .1

 

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .1

 

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

 

במועד   המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך  

 ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

1976; 

 ;11.10.01הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של  1ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  

המנויות , גם עבירה על הוראות החיקוקים 1011-דיני העבודה, התשע"ב 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

המועד  שבו הוגשה   –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 

לגוף הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה 

 מועד ההתקשרות בעסקה.  -כאמור

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .1

-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       

 אינן חלות על הספק.  )להלן : "חוק שוויון זכויות"( 1998

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               
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יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  1למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5

 הרלוונטיות להלן: 

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

 ת למנכ"ל עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנו 100הספק מעסיק  -( 1חלופה )    

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי               

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים 

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה 1לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –( 1)

 ות, הוא גם פעל ליישומן. זכוי

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  -לעיל  1למציע  שסימן את החלופה ב' בסעיף  .6

ימים ממועד התקשרותו   10למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 עם החכ"ל )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 

 הירי אמת. הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצ .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            

 

 

 אימות חתימה 

 

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

 תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
 

                                                                                                           ______________ 

 ______   עו"ד                 

 ) חתימה+ חותמת(        
 

 

 


