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 2/2020  הזמנה

 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע

 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 .הצהרת חברות בלשכת עורכי הדין – (1מסמך א') 
 סיון קודםישאלון להוכחת נ – (2מסמך א') 
 2/2011שאלון ניגוד עניינים על פי חוזר מנכ"ל  –( 3מסמך א') 

 
  

 הצהרת והצעת המשתתף. –מסמך ב' 
 

 הצעת המשתתף. – (1מסמך ב')
 

 הסכם –מסמך ג' 
 

 )יצורפו לאחר הזכייה( הזמנהמסמכי ה– (1ג)נספח 
 הוראות ודרישות הביטוח– (2ג)נספח 
 קיום ביטוחיםאישור – 1(2ג)נספח 
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 2/ 2020  הזמנה

 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע
 

 

מתן שירותי יעוץ ל"( מזמינה בזאת להציע הצעות מועצהה)להלן: " הר אדר המועצה המקומית
 .מועצהמשפטי חיצוני קבוע ל

 .הזמנהעל המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת ה .1

 ."(אתר המועצה)" מועצההאינטרנט של הבאתר  הזמנהניתן לעיין במסמכי ה .2

ועבור  www.har-adar.muni.ilקבל לעיון ללא תשלום באתר המועצה: ניתן ל הזמנהאת מסמכי ה .3
הר אדר  45בגזברות המועצה, רחוב האלה  )שלא יוחזרו( ש"ח 500של הגשת הצעה ישולם סך 

. 02-6293127בטלפון:  . ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי8:30-15:30ה' בשעות: -בימים א'
במעמד התשלום, ימסור המשלם פרטי דוא"ל של איש הקשר אליו ישלחו הודעות בדבר 

 שינויים/הבהרות שתוציא המועצה למסמכי המכרז.

 מועצהליהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  2020במאי  11ה: שני  עד יום .4
על הפונה מוטלת .  adar.muni.il-udy@hard :דואר אלקטרוניבאמצעות שאלות הבהרה בכתב 

העתק השאלות והתשובות .  6293129-02האחריות לוודא את קבלת הפנייה בדוא"ל או בטלפון 
 .הזמנהויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הבאתר המועצה, יופץ 

כשהיא סגורה ונושאת את  הזמנהאת ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת ה .5
לתיבת  12:00שעה  2020במאי  18ה: שני  ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ההזמנמספר ה

, עליה יש להכניס במעטפה נפרדת "(: הצעת המחיר1מסמך ב)"את  .מועצהבמשרדי ה מכרזיםה
 .אשר תוכנס לתוך המעטפה הראשית ",המחיר הצעתיכתב: "

 היא.מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שאינה  מועצהה .6

 .כל האמור במסמך זה בלשון זכר נכון גם ללשון נקבה .7
 

 

 חיים מנדל שקד    
 

 הר אדר המועצה המקומיתראש 
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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

  2/ 2020 הזמנה

 

 
 

 הזמנה להציע הצעות
 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע 

 
 כללי .1

למתן שירותי זמינה בזאת להציע הצעות "( ממועצהה)להלן: " הר אדר המועצה המקומית .1.1
 העל מסמכי וז הזמנהבהתאם לתנאים המפורטים ב מועצהיעוץ משפטי חיצוני קבוע ל

 .הונספחי
 "(החוזר)להלן: " 2/2014בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' פניה זו נעשית  .1.2

יכך אין לראות יובהר כי לא חלה על המועצה חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ולפ .1.3
 בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין.

)אשר  ₪ 500את מסמכי הפניה ניתן להוריד מאתר המועצה ובמסגרת ההגשה יש לשלם   .1.4

 ומית הר אדר.במועצה המק לא יוחזרו( במשרדי הגביה או בפניה טלפונית אל מח' הגביה

 עיקרי ההתקשרות: .2
וראות הסעיף תחייבנה את הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד וה .2.1

הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה 
, תחייב הזמנה. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי ההזמנהממסמכי ה

 ההוראה האחרת והמפורטת.

, הכולל שירותי יועץ מעוניינת בקבלת שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מועצהה .2.2
מסמך בהסכם להלן ו 2.5בסעיף בוע וכן שירותים משפטיים נוספים כמפורט משפטי ק

 .הזמנהלמסמכי הג' 

מאחר וחלק קטן מפעילות המועצה נעשה באמצעות העמותה לחינוך משלים ותרבות  .2.3

(, בכל מקום שמוזכר מתן שירותים למועצה, 100%הפנאי, שהינה עמותה עירונית )
 .לעמותהשירותים מתן הכוונה היא גם ל

 תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות הראשונה תהא תקופת ניסיון של חצי שנה ולאחריה תקופה  .2.4
נוספת של חמש וחצי שנים )סה"כ שש שנים ממועד חתימת המועצה על הסכם 

 ההתקשרות( ובהתאם למצוין בחוזר. 

 (""השירותיםלהלן: )פירוט תחומי הפעילות של קבלת ייעוץ משפטי 

 יכללו בין השאר:שוטפים, ההשירותים המשפטיים  .2.5

  מליאתומנהליה, ל מועצהלעובדי הלראש המועצה, ייעוץ משפטי שוטף ורחב 
וכן לוועדה המקומית לתכנון  מועצהנושא הדרוש למילוי תפקידי ה , בכלהמועצה

 ולעמותה לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר.  ולבניה
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  מתן וכן וועדת המכרזים  של מכרזי המועצה שוטףכתיבה, עריכה וליווי משפטי

שעורכת  מכרזים וחוזים/ הסכמיםחוות דעת משפטיות בנוגע להתקשרויות 
 .מועצהה

 מוסדות ציבוריים ומוניציפליים,  מוסדות המדינה, בפני מועצהייצוג משפטי של ה
 .פרטיים וארגונים שונים גורמים

 תקנון  ,חוקי עזר עירוניים, מועצהמסמכי ה ,מועצהעריכה ועדכון של נהלי ה
 .שיידרש מועצהוכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של ה העמותה

 לבין גורמי חוץ,  מועצההכנת ובדיקת כל חוזי/הסכמי ההתקשרות השונים, בין ה

בחוזים  מועצההסכמי העסקה לעובדי ה לרבות, ספקים, יועצים, שוכרים /או
 . אישיים

 י.עירונשפטי הנוגע לרישוי עסקים ופיקוח ייעוץ מ 

   .טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, פקחים עירוניים 

  ייעוץ משפטי למנהל הארנונה כולל מענה להשגות וייצוג המועצה בוועדת הערר
  .ובערעורים על החלטות הוועדה לענייני ארנונה

 ייעוץ וייצוג משפטי בדיני עבודה בענייני עובדים לרבותמשפטי ייצוג יעוץ ו ,

  .וליווי ההליך המשפטי ,ימוע בטרם השעיההליכי שב השתתפות

 ייצוג בעניינים הנוגעים לבית הדין למשמעת, לרבות הגשת תובענות לבית הדין. 

 סיוע בגיבוש  .תכנון ובניה ייצוג המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה בנושאי
 .קייםהמדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להוראות הדין 

 בדבר חקיקה, נהלים,  מועצהם והבהרות לגורמים הרלוונטיים במתן עדכוני

 .רלוונטיים פסיקה חוקי עזר וחוזרי מנכ"ל

  מתן סיוע משפטי במענה לפניות, מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר
 .הציבור, במידת הצורך פניותוהממונה על  המועצה

 צת הרשות מליאת מוע: ישיבות מועצההשתתפות קבועה בישיבות מוסדות ה

  .לדרישות על פי הוראות הדין ובהתאם מועצהועדות הו, המקומית

  ראש המועצה כל מטלה משפטית אחרת שתידרש במידת הצורך בהתאם להנחיות
 .מועצהה ל"מנכו/או 

 השירותים בגין התמורה

 תשלום חודשיישולם למציע לעיל,  2.5המפורטים בסעיף השירותים השוטפים  בגין .2.6

המשפטי  הטיפוללמען הסר ספק, ( להלן. 1מסמך ב)בבהתאם להצעתו  )ריטיינר(קבוע 
טיפול בתביעות נזיקין שיוגשו כנגד המועצה, אשר מפאת היקפן הן  כוללהשוטף 

מתחת לגובה ההשתתפות העצמית של המועצה ועל כן לא יטופלו ע"י חברת הביטוח 
 של המועצה. 

 , ישולםבשכר הטרחה החודשיאינם כלולים  אשר שירותים משפטיים נוספים, עבור .2.7
 ( להלן. 1ב)במסמך  השכר טרחה בהתאם להצע
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 אישיתהינה  מועצהההתקשרות עם עוה"ד שייבחר לשמש כיועץ המשפטי של ה .2.8

או לעו"ד אחרים  לצד ג' ובכלל זה למשרד עו"ד אחר ועוה"ד לא יוכל להעבירה
 .ממשרדו

יעוץ ברמת זמינות גבוהה למען הסר כל ספק, יודגש כי היועץ המשפטי יידרש למתן י .2.9
לימים ולשעות העבודה המקובלות, ואף לנסוע למקומות  תוך מתן שירותים גם מעבר

 .ישיבות ודיונים בהם מתקיימים מועצהאחרים נדרשים מלבד משרדי ה

על היועץ המשפטי שייבחר להיות זמין לקריאות דחופות, לפי שיקול דעתה הבלעדי  .2.10
 .יטיות ודחופותקר לשם טיפול בבעיות מועצהשל ה

בהתאם לדרישה ותיאום מראש  ,בשבוע יום מועצהעץ המשפטי יגיע למשרדי הוהי .2.11
לפי ההערכה בשלב זה, היקף  וכן לישיבות מליאת מועצת הרשות. מועצהלפי צרכי ה

 שעות חודשיות.  50-60 –יעמוד על כ  השוטפיםהשעות בהספקת השירותים 

עות הבסיסי, ואין כל מחויבות של יובהר כי מדובר באומדן בלבד של היקף הש .2.12
 המועצה להיקף שעות זה.

כפי שיהיו מזמן לזמן,  מועצהיועץ המשפטי שייבחר לפעול בהתאם להנחיות ההעל  .2.13

 .השירותים המבוקשים באופן שוטף ובכל שלבי ביצוע

 

 תנאים להשתתפות: .3
 

 הינם כדלקמן: ,כיועץ המשפטי לעמוד לשמש המועמדתנאי הסף בהם על 

 ן בעל ניסיון מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.עורך די 

 באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית  מוכח וניסיון בקיאות בעל

 או בתחום המשפט הציבורי.

למלא  וכן המציע של הרלוונטי ניסיונו את שיפרטו שנים לפי חיים קורות מסמך לצרף המציע על
 .המציע הצעת –א'  נספחת א כנדרש

 .הניסיון להוכחת נוספים מסמכים לצרף ניתן

דעתה  בשיקול הינה כמבוקש בתחום ניסיון הינו המציע הצביע שעליו הניסיון האם ההחלטה
  .הועדה המקצועית של הבלעדי

הוועדה המקצועית תהא כמו כן ולנוכח המיוחדות של מועצות מקומיות בהקשר המשפטי, 
נו בעל ניסיון במתן ייעוץ משפטי בתחום דיני המועצות עדיפות לעו"ד שהירשאית ליתן 

 ., הכל לפי שיקול דעתה הבלעדיבדגש על רשויות הממוקמות ביו"שהמקומיות 

 

 עוה"ד מקיים את כל התנאים הבאים: 

עוה"ד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עבירת תכנון ובניה ו/או שבית המשפט  3.1
 גזר עליו מאסר בפועל.
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ברשות  כחבר מועצה/ראש מועצה מועצה או כראש המועצה אוביהן כחבר עוה"ד לא כ 3.2

השנים  בחמשמקומית סמוכה אחרת או היה מועמד בבחירות לאותן רשויות 
 האחרונות.

בו זמנית רשויות מקומיות  2 -יותר מ שמש כיועץ משפטי חיצוני קבוע שלי לאעוה"ד  3.3
לגרוע מכך שהמשרד בו שותף /  אין באמור כדי .)ו( לחוזר 7.2בהתאם להוראות סעיף 

 עובד עורך הדין ייצג רשויות נוספות.

, )ח( לחוזר 7.2)ז( או  7.2לגורמים כאמור בסעיף עוה"ד לא העניק שירותים משפטיים  3.4
הרשות ו/או בעל  מנכ"ללראש הרשות המקומית ו/או לאחד מסגניו ו/או ל לרבות

הורה ו/או בן ו/או בת של אחד  תפקיד בכיר אחר ברשות המקומית ו/או לבן הזוג ו/או
 מאלה ו/או לתאגיד בשליטת מי מאלה ו/או לסיעה מסיעות הרשות המקומית

 עוה"ד לא הוכרז כפושט רגל. 3.5

 חבר בלשכת עורכי הדין בישראל. הינו עוה"ד המציע  3.6

 העדר ומניעת ניגוד עניינים

בות בשל יחסי האמון המיוחדים שבין המועצה לבין היועץ המשפטי, קיימת חשי 3.7
להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע 
במסגרת השירותים נושא הפנייה. בהתאם לכך, המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה 
לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו; ההצהרה כאמור 

 כנספח ה' לפנייה זו. תינתן על פי הנוסח המצורף 

על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים,  3.8
 במישרין או בעקיפין  ,למועצה. 

על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד  3.9

ום עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסי
 ההתקשרות. 

ככל שיועבר לטיפולו של המועמד שייבחר, הליך משפטי/נושא משפטי לגביו יימצא  3.10
במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור ,עליו להודיע על כך מיידית למועצה 

 ולפעול על פי הוראותיה. 

בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח ה', ייתכן ויתבקש  3.11
הזוכה לחתום על הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים, וזאת בהתאם למידע אשר 
יימסר על ידו בהליכי הפנייה השונים. יובהר ,כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום 
על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור, באם יידרש על ידי המועצה והאמור מהווה 

 תנאי לתחילת ההתקשרות. 

ה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד המועצ 3.12

 עניינים.
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 מסמכי ההצעה: .4
  
 :  המסמכים שלהלן כלכל מציע יצרף להצעתו את        

לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י מסמך ההצעה, , הזמנהסט מלא של מסמכי ה 4.1
 .בכתב )ככל שנשלחו(, כשהם חתומים ע"י המציע מועצהה

 -שור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו אי 4.2
1975. 

  (.2)כמסמך אבנוסח המצ"ב , לעיל 3אישור בדבר ניסיון קודם כמפורט בסעיף  4.3

 (.1)כמסמך א, בנוסח המצ"ב הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין של המציע 4.4

 (.3)מסמך אשאלון בעניין חשש לניגוד עניינים  4.5

אכיפת ניהול חשבונות ותשלום )אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  4.6
המעיד כי המציע/משרד המציע מנהל פנקסי חשבונות , 1976 –התשל"ז  (חובות מס

 .ורשומות ומדווח לרשויות המעסיק

 .תעודת עוסק מורשה של המציע 4.7

ה העתק מתעודת ככל שהמציע/משרד המציע הינו שותפות ו/או תאגיד יצורף להצע 4.8
 .הרישום במרשם הרלוונטי

 .אישור תקף בדבר שיעור ניכוי מס במקור 4.9

 .עשל המצי 2020צילום רישיון עו"ד של לשכת עוה"ד לשנת  4.10

 .קורות חיים מפורטים של המציע 4.11

 קודמים.מכתבי המלצה של לקוחות  4.12

 . הזמנהקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה 4.13

 ועדה המקצועיתההאמורים לעיל, רשאית לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים 
מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או 
לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו 

 ו/או הנתונים המפורטים בה. 

כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה  הועדה המקצועית
סיונו הקודם של יו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת נ

המציע בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמצא לנכון, ובכלל זאת ע"י 
 הצגה בפועל של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב. 
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 אופן הגשת ההצעה: .5
 

 . (1) ב בנספחלמתן השירותים בהצעתו מחיר כולל וסופי  ינקוב המציע .5.1
 

הצעת המחיר תיקח בחשבון את כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים  .5.2
במסגרת מסמכי פניה זו, לרבות עלות העסקת כוח האדם הנדרש, הוצאות נסיעה וכל 

ם משרדיים ולוגיסטיים ההוצאות הנלוות האחרות. יובהר כי המועצה לא תספק שירותי
כלשהם למועמד שייבחר ולא יהיה כל תשלום נוסף לזוכה בגין אספקת שירותים אלו 

 למעט תשלום שכ"ט עו"ד. 
 

, מבלי לבצע בהם כל תיקון, הזמנההמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי ה .5.3
 דלעיל.שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים 

 
)למעט  הזמנהערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי ה .5.4

רשאית, מטעם זה  ועדה המקצועיתההשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה 
בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. 

ה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של לא העיר מועצהבכל מקרה )גם אם ה
 וכפי שנמסר למציעים. מועצה, אשר הוכן ע"י ההזמנהמסמכי ה

 
המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה וחותמת במקום המיועד  .5.5

 הזמנה, ישים את המסמכים במעטפה סגורה בציון שם ההזמנהלכך בכל מסמכי ה
את "מסמך . מועצההמיועדת לכך במשרדי ה מכרזיםהוישלשל את המעטפה לתיבת 

(: הצעת המחיר" יש להכניס במעטפה נפרדת, עליה יכתב: "הצעת המחיר", אשר 1ב)
ולא  ידנית ההצעות תוגשנה במסירה אישית .תוכנס לתוך המעטפה הראשית

תהא רשאית להורות על השלמת  מועצהבאמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. ה
 יושמטו.  חתימות ככל ואלו

 
 . 12:00בשעה   18/5/2020ה: ' ביום  הינו וז הזמנההמועד האחרון להגשת הצעות ל .5.6

 
. הזמנהימים מהמועד האחרון להגשת הצעות ב 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .5.7

תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה לפי שיקול דעתה והמציע מחויב  מועצהה
 לפעול בהתאם לדרישה זו.  

 
, מטעם זה בלבד, מועצהיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה הלא הג .5.8

רשאית לפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים 
או יבהיר את הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע 

 גות כאמור. ולראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא הסתיי
 

 והוצאות: הזמנהרכישת חוברת ה .6
 

לעיל. אין חובה לשלם עבור עיון  2.1במסמכי המכרז ניתן לעיין, כאמור בסעיף  .6.1
לא יוחזר  –במסמכים, אלא לשם ההגשה. מובהר, כי מרגע תשלום להתמודדות במכרז 

 הסכום ששולם.
ובהשתתפות  הזמנהכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל .6.2

 , תחולנה על המציע. הזמנהב
 

 
 הבהרות ושינויים  .7

 
 מועצהליהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00בשעה  11/5/2020ה:  שניעד יום  .7.1

השאלות  . העתקשאלות הבהרה בכתב dudy@har-adar.muni.il :דוא"לבאמצעות 

mailto:dudy@har-adar.muni.il
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ויהווה  ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות הזמנהלכל רוכשי חוברת ה יופץ והתשובות
  .הזמנהחלק בלתי נפרד ממסמכי ה

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.2

 .מועצהתחייבנה את ה -תשובות בכתב 
 

יס שינויים ותיקונים להכנ ,רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות מועצהה .7.3
, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים הזמנהבמסמכי ה

, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי הזמנהכאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה
, יחתמו ע"י המציע הזמנהידי רוכשי מסמכי ה-לפי הפרטים שנמסרו על בדוא"ל הזמנהה

 עתו.ידו להצ-ויצורפו על
 

 שמירת זכויות .8
 

לא יהיו רשאים  הזמנה, והמשתתפים במועצהשמורות ל הזמנהכל הזכויות במסמכי ה .8.1
 . וז הזמנהאלא לצורך הכנת והגשת הצעה ב הזמנהלעשות כל שימוש במסמכי ה

 
תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו  מועצהה .8.2

 .הזמנהב
 

ו/או מי  מועצהכי הוא מוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד המציע מצהיר ומתחייב  .8.3
, במישרין או בעקיפין,  וז הזמנהמטעמה, אשר אינו סעד כספי, ויהיה מנוע בכל הקשור ב

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי כלשהו, מלבד סעד כספי. 
 

  הליך בחירת הזוכה .9
 

ר עומד בכל הדרישות ואשר הועדה המקצועית, כהגדרתה בחוזר, תבחר את המציע אש .9.1
אשר ייקבע לפי  –משוקלל  המיטבי הציון ואשר יזכה ליצרף את כל המסמכים הנדרשים 

  המרכיבים שיפורטו להלן. 

.  לעניין 70יקבל משקל של % ותומרכיב האיכ 30המחיר המוצע יקבל משקל של % .9.2
מחיר המחיר המוצע במסגרת ההצעה , יידרשו המציעים השונים לתת את הצעתם ל

 (.1)בבנספח 

תתבסס על המידע שיהיה בידי הועדה לגבי כל מציע במסגרת  הערכת מרכיב האיכות .9.3
 הצעתו, בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס  .9.4
ים שניתנו בהצעה הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצג להצעתו, לרבות

או בראיון שנערך ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצעים העומדים לרשותו 
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם למתן שירותים משפטיים. כמו כן רשאית 

 הועדה לזמן את המציע לראיונות נוספים.

 בחירת הזוכה במכרז תתבצע בשלבים כמפורט להלן.  .9.5

  בדיקת העמידה בתנאים המוקדמים -שלב ראשון 

ההצעות לקביעת התאמתן לדרישות  הועדה המקצועית תבדוק את בשלב זה  .9.6
 3הפורמאליות, ובכלל זה עמידתן בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, כמפורט בסעיף 

 על סעיפי המשנה שלו ובכלל הדרישות הרלבנטיות שבפניה זו. 

 



 30מתוך  11עמוד   חתימה+ חותמת: ____________________

  ניקוד איכות ההצעה -שלב שני 

זה נועד לבחינת ההצעות של המציעים ומתן ניקוד לכל אחד מהמציעים, בהתאם  שלב .9.7
לאמות המידה ולמשקלות המפורטים להלן. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף 
המנהליים ו/או המקצועיים תיפסל. להצעה אשר תעמוד בתנאי הסף יינתן ציון איכות 

 בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. 

לפרט את כישוריו, תוך ציון השכלתו, ניסיונו המקצועי, ניסיון מקצועי על עוה"ד המציע  .9.8
, תחומי התמחותו וכל מידע נדרש אחר, (ככל שקיים)בדיני מועצות אזוריות/מקומיות 

למכרז בהתאם  2.5שיכול לשמש לדעתו, כמענה לדרישות הספציפיות של כל תת סעיף 
ה מפורשת ומפורטת של כל המידע על חיים מפורטים, תוך הדגש-לעניין. יש לצרף קורות

-ותק וניסיון קודם של המועמד בתחום הייעוץ המוצע, תוך הדגשת המגזר המקומי
בכלל ויו"ש בפרט וכן בדיני התכנון  דיני המועצות האזוריות/מקומיות ציבורי בתחום

 ובניה ביו"ש.

 על המציע לצרף שמות ופרטים של ממליצים.  .9.9

 קיבלה אם. המועמדים את ותראיין שיתקבלו עותההצ את תבחןהמקצועית  הועדה .9.10
 ולראיין ההצעות של מוקדם מיון לבצע רשאית תהיה היא, הצעות מחמש למעלה הוועדה

 מחמישה.  יפחת לא שמספרם ובלבד המוקדם המיון הליך את שעברו דין עורכי כמה

 :הקריטריונים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעות .9.11

 השיקולים הבאים:  עדה בין היתר את, תשקול הומידההבמסגרת אמת 

ניסיון עוה"ד המציע בתחום המוניציפאלי מבחינת היקף העיסוק, מורכבות העיסוק  
ניסיון עוה"ד בליטיגציה ובייעוץ משפטי בתחומי השלטון המקומי ומספר שנות ניסיון. 

ובכלל זה תיבחן מורכבות התיקים בהם נתן עוה"ד שירותי ייצוג משפטי, מורכבות 
נושאים בהם סיפק שירותי ייעוץ משפטי וניסיונו בדיונים בוועדות מוניציפאליות ה

אחרות, ניסיון בדיני עבודה, במכרזים, בדין המנהלי בכללותו ובניסוח חוקי עזר ומידת ו
  .(ככל שקיים)מורכבותם, לרבות ניסיון בתחום דיני המועצות המקומיות/האזוריות 

ון של לקוחות המציע והמלצות נוספות, הן לפי ההמלצות כמו כן, תיבחן מידת שביעות הרצ
 אשר צורפו והן לפי בירורים שתערוך הועדה . 

o השתתפות עוה"ד המציע בראיון חובה.  ככל שתחליט הועדה לזמן את עוה"ד לריאיון, תהא
 המועצה שומרת על זכותה לפסול הצעה במידה ועוה"ד לא התייצב לריאיון במועד שתנקוב. 

 :י עלותמתן ציונ .9.12

בשני קריטריונים: העלות השוטפת )התשלום החודשי  ההצעות ידורגו על פי ציוני עלות
 .5%והעלות בגין שירותים נוספים שמשקלה  25%הקבוע( אשר משקלה 

 

o  :ציון לעלות השוטפת 

 100%ההצעה הזולה ביותר ביחס לתשלום החודשי הקבוע בין ההצעות, תקבל ציון 
 "מחיר הבסיס להשוואה בין ההצעות".  א להלןלרכיב העלות ועלותה תקר
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ציון העלות של כל הצעה אחרת ייקבע באחוזים ביחס הפוך להצעה הזולה ביותר, היינו 

ע"י חלוקה של "מחיר הבסיס להשוואה בין ההצעות", בעלותה של ההצעה הנבדקת,  -
בסך של "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות"( היא )לדוגמא: אם ההצעה הזולה ביותר 

היא בסך  (ההצעה המושווית)ש"ח והעלות להשוואה של הצעה ספציפית אחרת  12,000
 13,500/12,000לפי   88%ש"ח, אז ציון העלות של ההצעה המושווית הנ"ל יהיה  13,500

=0.88  

o :ציון לעלות השירותים הנוספים 

כללי מהתעריף המינימלי המומלץ לפי ההצעה אשר תיתן את אחוז ההנחה המירבי 
"מחיר הבסיס  לרכיב העלות ועלותה תקרא להלן 100%תקבל ציון , לשכת עורכי הדין

 להשוואה בין ההצעות".

ציון העלות של כל הצעה אחרת ייקבע באחוזים ביחס הפוך להצעה הזולה ביותר, היינו 
ע"י חלוקה של "מחיר הבסיס להשוואה בין ההצעות", בעלותה של ההצעה הנבדקת,  -

בשיעור "עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות"( היא )ם ההצעה הזולה ביותר לדוגמא: א
והעלות להשוואה של  מהתעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין  70%של 

מהתעריף המינימלי   85%בשיעור של היא  (ההצעה המושווית)הצעה ספציפית אחרת 
  0.8235= 70/85לפי   82.35%יהיה , אז ציון העלות של ההצעה המושווית הנ"ל המומלץ

 שקלול ההצעות  -שלב שלישי  

 5%השוטפת,  למרכיב העלות 25% לכל הצעה יחושב ציון משוקלל לפי יחס של .9.13
 למרכיב האיכות;   70% -ו למרכיב העלות לשירותים נוספים

ההצעות ידורגו בהתאם ל"ציון המשוקלל הכללי". ההצעה שתקבל את "הציון  .9.14
 " הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.  המשוקלל הכללי

o ותהבהר  

הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס  .9.15
פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו  ,להצעתו, לרבות הבהרות

בהצעה או בראיון שנערך ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצעים 
 .שותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכםהעומדים לר

בחירת הזוכה תעשה בהתחשב בניקוד המצרפי כאמור, יחד עם זאת מובהר כי אין  .9.16
להתחשב בכל שיקול  המקצועית הוועדהולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של 

 רלוונטי אחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. 

המקצועית תהא רשאית להביא  וועדהגרוע מכלליות האמור לעיל, המבלי ל .9.17
בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו 
הפיננסיות של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 

רשאית, במסגרת  המקצועית וועדהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה ה
בדיקותיה לפי סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע 
במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין אחרים( לבירור פרטים בדבר המציע 

 וועדהומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, תהא רשאית ה
כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר  לבקש ולקבל מהמציעים המקצועית

והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב 
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לשתף פעולה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה.

 
 רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, הוועדה המקצועית .9.18

, באופן שלדעת הזמנהתנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי ה
 מונע הערכת ההצעה כנדרש.  מועצהה

 
אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  וועדה המקצועיתהמובהר בזאת כי  .9.19

 , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. הליךכל הצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את ה
 

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות עדה המקצועית ווה .9.20
 רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.

 
או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או  ההליךבוטל  .9.21

לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע 
 הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג. ו/או

 

 החלטת הועדה הינה בגדר המלצה לראש המועצה. .9.22
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות: .10
 

לזוכה  מועצה, תודיע על כך ההליך זהבשאושר על ידי ראש המועצה עם קביעת הזוכה  .10.1
מועד לחתימת החוזה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. על המציע להיערך  עמוותקבע 

 .  מועצהבאופן מיידי, בהתאם לדרישת ה למתן השירותים
 

בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים  מועצהבמועד שיקבע ע"י ה .10.2
, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על הזמנהוהאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי ה

כות לדחות תהיה הז מועצהללהסכם.  1(2)מסמך גידו ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח 
 את מועד חתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 
לעיל, תוך התקופה האמורה  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3

שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו 
, וזאת הזמנהשל הזוכה ב לבטל את זכייתו מועצהו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות 
במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל  מועצההזוכה. כן תהא רשאית ה

פי -ו/או על הזמנהפי ה-על מועצהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה
 כל דין.

 
 .באשר לאי זכייתםהליך תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים ב מועצהה .10.4

 
 

 רב, בכבוד
 

 חיים מנדל שקד
 

 ראש המועצה המקומית הר אדר
  



 30מתוך  14עמוד   חתימה+ חותמת: ____________________

 

 (1א)מסמך 
הצהרה על חברות 

 בלשכת עוה"ד
  2/ 2020 הזמנה

 

  

 הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין

__ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי אני הח"מ _____________, נושא/ת ת.ז. מס'__________
צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת,  לומר את האמת וכי אהיה

 :בכתב כדלהלן

 ._________ אני חבר/ה בלשכת עורכי הדין ובעל/ת רישיון מספר

 .2020שיון עו"ד לשנת ימצ"ב צילום תעודת ר

א בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הדין בישראל ל -חברותי בלשכת עורכי 
הדין בישראל ועד למועד  -הורשעתי בעבירה משמעתית, הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי 

 . חתימה על תצהיר זה

 - לעניין תצהיר זה

"עבירה משמעתית"  -ביטול חברות", "פקיעת חברות", " השעיית חברות" , "חברות מוגבלת" ו "
 . 1961 -עותם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"אכמשמ

 אני מצהיר כי תוכן תצהירי זה אמת.

 

_________________   ____________________ 

 חתימה    שם המצהיר

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ____________, עו"ד, מ.ר.__________ מרחוב ______________, מאשר/ת כי 
 -י _________ מר / גב' ____________ שזיהה עצמו על ביום__________ הופיע בפני במשרד

וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי  ,ידי ת.ז. מס' _______________ המוכר לי אישית
עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

 . נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

 
_________________ 

 עו"ד
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 (2)אמסמך 
סיון יהצהרה בדבר נ

 המציע
  2/ 2020 הזמנה

 

 
 

 סיון המציעיהצהרה בדבר נ
 מועצהכיועמ"ש האני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי הפניה, מציע בזאת מועמדותי 

 . כמפורט בטופס הצעה זה

מסוים, נדרש לציין את  נדרש למלא את הטבלה בהתאם לניסיון המציע, ככל שאין ניסיון בנושא)
אין". בנוסף המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים המעידים על ניסיון מקצועי כגון: " המילים

 ך(.סכמי התקשרות וכיוצא בכה

 של היועמ"ש המציע תחומי משפט וניסיון

 שם איש קשר וטלפון סיוןימקום ואופן רכישת הנ סיוןישנות נ תחום משפטי

    הסכמי פיתוח

    וניציפלימיסוי מ

    םמכרזיהתקשרויות ו

    דיני רשויות מקומיות

    דיני עבודה

    ליטיגציה-יצוג בבימ"שי

דיני הרשויות המקומיות 
 באיו"ש

   

 דיני התכנון והבניה 

 והכרת חוקבאיו"ש 

 התכנון והבניה הירדני

   

 

 המציע עם קשר יצירת דרכי

 ______________________________.  שם המציע

 _______________________________. מס' עוסק מורשה

 __________________________________.  סוג התאגדות

 _______________________________.  תאריך התאגדות

 _________________________________.  מספר התאגיד
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 ________________________________.  כתובת המשרד

 ____________________________.  ן במשרדמספרי טלפו

 ______________________________.  מספר פקס במשרד

 ___________________________.  כתובת דואר אלקטרוני

 _____________. ____________כתובת אתר אינטרנט של המשרד 

 

 כשירות

או בפרוק כן / או בכינוס נכסים ו  /או חייב המוגבל באמצעים ו / האם המציע הוכרז כפושט רגל ו 
 : לא, אם כן פרט/ 

._______________________________________________________ 

 :של המציע פרטים אישיים

 _________________.ז.: שם משפחה: _______________ שם פרטי ______________ ת 

 ___________:טלפון נייד כתובת:________________________ טלפון : ____________

 __________________________________________________ :כתובת דוא"ל
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 (3א)מסמך 
שאלון ניגוד עניינים 

 2/2011לפי חוזר 
 2/  2020 הזמנה

 

  

 PDF מסמך שאלון ב מצורף
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 ב'מסמך 
 הצהרת משתתף

  2/2020 הזמנה

 

 

 הצהרת המשתתף

ל משרד את חוזר מנכ", הזמנהבחינה זהירה את כל מסמכי ה תיובחנ תיאנו הח"מ, לאחר שקרא
 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  3/ 2020 פרמס הזמנהל ימגיש בזאת הצעת , 2/2014הפנים 

על פרטיהם ללא יוצא מן  הזמנהאת כל האמור במסמכי ה תיוהבנ תיהננו מצהיר בזה, כי קרא .1
את כל  תיזו, וכן בחנ יאת כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעת תיכי ערכהכלל, 

 תיהגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביסס
 . יאת הצעת

זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על  יבהצעת תילא הסתמכ .2
 יבלבד. כן הננ הזמנה/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי הו מועצההידי 

ציג כל תביעות או דרישות אולא  הזמנהלכל האמור במסמכי ה םמסכי ימצהיר בזה, כי אנ
 מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.  יהמבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנ

למתן ות, ההיתרים והכישורים הדרושים בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונ יאנ .3
 .הזמנה, בהתאם לכל מסמכי ההזמנהשוא ההשירותים נ

זו עונה על כל הדרישות  יוהצעת הזמנהעומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב יאנ .4
לא שכי במידה  יאת כל המסמכים הנדרשים. ידוע ל ףמצר יולראייה אנ הזמנהשבמסמכי ה

. עוד יים עלולה לפסול את הצעתנמכרזמפורטים דלעיל, ועדת הצרף מסמך ו/או אישור מן הא
שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש  לוועדה המקצועיתידוע לנו כי 

 י, התאמתי, מומחיותי, ניסיונילהציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירות מנימ

דע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק סרב למסור מיאלביצוע העבודות וכיו"ב. אם 
 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 בלא כל הסתייגות.   הזמנהלבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים ב ימקבל על עצמ יאנ .5

את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן  ייש ל .6
 .  הזמנהזכה באמתחייב לעשות כן אם  י, ואנמועצהת השירותים לליתן אעל מנת 

בצע את השירותים אבהסכם,  יתתקשר אית מועצהוה הזמנהזכה באכי במידה ו מתחייב י הננ .7
 בשלמות. הזמנהנשוא ה

ובחוזר מנכ"ל משרד  זו, לרבות בהסכם הזמנהכי כל התחייבות המופיעה בחוברת  יכן ידוע ל .8
 גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. ימחייבת אות 2/2014הפנים 

 מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  יאנ .9

( יום תשעים) 90זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  יהצעת .10
תהא רשאית לדרוש הארכת  מועצהה, כי י. ידוע להזמנהעות במהמועד האחרון להגשת הצ

חשב אדרש, אזו לכש יאריך הצעתא( יום נוספים, וכי אם לא תשעים) 90תוקף ההצעה למשך 
-על מועצההכמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 פי כל דין.  -ו/או על הזמנהפי ה
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חוזרת, כאמור  -זו משום הצעה לא יהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעת, כי תםמסכי יאנ .11

ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב ביני    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 
 . לבינכם

מציא את כל המסמכים  אמתחייב כי במועד שנידרש לכך על ידכם,  יתתקבל, אנ יהיה והצעת .12
, לרבות ההסכם, חתום כדין, והאישור על הזמנהלהמציא בהתאם למסמכי הוהאישורים שעלי 
 עריכת ביטוחים. 

 זו: יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנ תיולראיה בא

 

 חתימה:______________________ 

  

 אישור עו"ד

__   עו"ד ________________ , עו"ד    מאשר בזה כי ביום __________  אני הח"מ
על הצהרה זו  וחתימתהוא מודע לכך שוכי , בפני על הצהרה זו םחת -מ.ר. _____________

 .אותו כאמור בהצהרהמחייבת 

 

_____________________                                                            __________________                 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                               תאריך
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 (1ב)מסמך 
 הצעת המשתתף

 2/2020 הזמנה

 

 
 המכרז למעטפת ותוכנס שתיסגר נפרדת למעטפה להכניס יש זה מסמך: חשובה הערה

 

 לכבוד

 "(מועצהה)להלן: " הר אדר המועצה המקומית

 

לתפקיד יועץ  ימציע עצמ , עו"ד, מ.ר. ________________מ ____________הח"אני 
מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני ו ,מועצהלמשפטי חיצוני קבוע 

 .נוסח ההסכם המצ"בול ע בהתאם לתנאי מסמך הפניה לקבלת הצעותוקב

 .י היטביש בידי את כל מסמכי פניה זו, הם מוכרים לי ומובנים ל

במסגרת השירות והייצוג  מועצהאני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי ה
זו, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון  המשפטי נושא פנייה

ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש  מועצהה אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם
לידיעתי במהלך מתן השירותים  עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובאלקיומו של ניגוד 

 .מועצהומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם ה

 .הצעתי נעשית לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה

 :הצעתי הינה

 :במילים)אחוז הנחה של % ________ : בגין התשלום החודשי הקובע .1
)לא כולל מע"מ(  ₪ 14,000, מהשכר המוצע שהינו אחוזים(_______________

 בחודש.

 20.%של אחוז מקסימלי על ההנחה המוצעת עד ל קיימת הגבלהלעיל  1בסעיף  הערה:
 
אחוז : בגין שירותים משפטיים נוספים שאינם כלולים בתשלום החודשי הקבוע .2

ריף תעים(, מהאחוז_______________ :במילים)הנחה של % ________ 
 .לשכת עורכי הדיןהמינימלי המומלץ לפי כללי 

 

 

 :פרטי המציע

 _________________שם ושם משפחה_____________, תפקיד

 ___________________________________________כתובת

 __________________טלפון __________________מס' הפקס

  ___________________________________________דוא"ל
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 ג'מסמך 
 הסכם

 2/2020 הזמנה

 

 

 משפטי חיצוני קבוע הסכם למתן שירותי ייעוץ

 2020שנערך ונחתם  ביום _____ לחודש _____ שנת 

 

 הר אדרהמקומית   מועצהה            : ב י ן

 -מצד אחד -    "(מועצהה" )להלן:    

 

 _______________________                : ל ב י ן

 מ______________________ 

 "(היועמ"ש)להלן: " 

 -מצד שני  -

 

)להלן:  הסכם זהב משפטי כהגדרתםמעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ  מועצהוה הואיל
למתן השירותים  2/ 2020 'מס הזמנה"( ופרסמה יעוץיה" ו/או "השירותים"

 ;"(הזמנההכאמור )להלן: "

והצעתו נבחרה  הזמנהבמסגרת ה תי ייעוץליתן שירו מועצההציע ל היועמ"שו והואיל 
 ה;כזוכ

מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא בעל ידע וניסיון בתחומים  והיועמ"ש והואיל
   שירותים;נשוא הייעוץ, והינו בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית למתן ה

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם; והואיל:      

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים

 המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחיות בלבד  .2
 ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו.

 (.1כנספח ג)הינם חלק בלתי נפרד מהחוזה ויצורפו  הזמנהה מסמכי .3
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 היועמ"שהתחייבויות 

"(, העמותה)להלן "ולעמותה לחנוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר  מועצהיספק ל היועמ"ש .4
 ובכלל זה:, ללא יוצא מן הכלל, המשפטי כל שירותי הייעוץ את

 נושא  , בכליאת המועצהמלומנהליה, ל מועצהייעוץ משפטי שוטף ורחב לעובדי ה
וכן לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולעמותה  מועצההדרוש למילוי תפקידי ה

 לחינוך משלים ותרבות הפנאי בהר אדר. 

  מתן כתיבה, עריכה וליווי משפטי שוטף של מכרזי המועצה וועדת המכרזים וכן
 שעורכת מכרזים וחוזים/ הסכמיםחוות דעת משפטיות בנוגע להתקשרויות 

 .מועצהה

 מוסדות ציבוריים ומוניציפליים,  מוסדות המדינה, בפני מועצהייצוג משפטי של ה
 .פרטיים וארגונים שונים גורמים

 תקנון  חוקי עזר עירוניים,, מועצהמסמכי ה ,מועצהעריכה ועדכון של נהלי ה

 .שיידרש מועצהוכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של ה העמותה

 לבין גורמי חוץ,  מועצהזי/הסכמי ההתקשרות השונים, בין ההכנת ובדיקת כל חו

בחוזים  מועצההסכמי העסקה לעובדי ה לרבות, ספקים, יועצים, שוכרים /או
 . אישיים

  עירוני.ייעוץ משפטי הנוגע לרישוי עסקים ופיקוח 

   .טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, פקחים עירוניים 

 ל מענה להשגות וייצוג המועצה בוועדת הערר ייעוץ משפטי למנהל הארנונה כול

  ובערעורים על החלטות הוועדה. לענייני ארנונה

  ,בדגש על דיני השלטון המקומיייעוץ וייצוג משפטי בדיני עבודה . 

 וליווי  הליכי שימוע בטרם השעיהב השתתפות בענייני עובדים לרבותייצוג יעוץ ו
  .ההליך המשפטי

 בית הדין למשמעת, לרבות הגשת תובענות לבית הדיןייצוג בעניינים הנוגעים ל. 

 תכנון ובניה ייצוג המועצה והוועדה המקומית לתכנון ובניה בנושאי. 

  בתביעות נזיקין שיוגשו כנגד המועצה, אשר מפאת היקפן הן וייצוג המועצה טיפול

מתחת לגובה ההשתתפות העצמית של המועצה ועל כן לא יטופלו ע"י חברת 
 מועצה. הביטוח של ה

  סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות בכפוף להוראות הדין
 .קייםה

 בדבר חקיקה, נהלים,  מועצהמתן עדכונים והבהרות לגורמים הרלוונטיים ב
 .רלוונטיים פסיקה חוקי עזר וחוזרי מנכ"ל
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  מתן סיוע משפטי במענה לפניות, מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר

 .הציבור, במידת הצורך פניותוהממונה על  המועצה

  מליאת מועצת הרשות השתתפות קבועה בישיבות מוסדות המועצה: ישיבות
  .לדרישות על פי הוראות הדין ועדות המועצה ובהתאםו, ישיבות הנהלה, המקומית

  ראש המועצה כל מטלה משפטית אחרת שתידרש במידת הצורך בהתאם להנחיות
 .המועצה ל"ו/או מנכ

 לא יוכל להעביר והוא אישי באופן מועצהשמש כיועץ המשפטי של ההיועמ"ש מתחייב ל .5
 .לצד ג' ובכלל זה למשרד עו"ד אחר התחייבותו זו

יידרש למתן ייעוץ ברמת זמינות גבוהה תוך מתן  היועמ"שלמען הסר כל ספק, יודגש כי  .6
מות אחרים נדרשים לימים ולשעות העבודה המקובלות, ואף לנסוע למקו שירותים גם מעבר

 .ישיבות ודיונים בהם מתקיימים מועצהמלבד משרדי ה

לשם טיפול  מועצהלהיות זמין לקריאות דחופות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה היועמ"שעל  .7
 .קריטיות ודחופות בבעיות

  .מועצה, בהתאם לדרישה ותיאום מראש לפי צרכי המועצהיגיע למשרדי ה היועמ"ש .8

כפי שיהיו מזמן לזמן, באופן שוטף ובכל שלבי  מועצהבהתאם להנחיות הלפעול  היועמ"שעל  .9
 .השירותים המבוקשים ביצוע

והנחיותיה בקשר למתן השירותים,  מועצהמצהיר ומאשר כי בדק את דרישות ה היועמ"ש .10
מצהיר כי  היועמ"שוכן בדק את כל הפרטים והתנאים הדרושים לשם מתן השירותים, ו

ת השירותים בהתאם למפורט בהסכם זה, במומחיות, במיומנות, א מועצהלביכולתו לספק 
ביעילות, בחריצות ובנאמנות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים לשביעות רצונה 

 , ובכפוף לכל דין ורשות מוסמכת. מועצההמלאה של ה

. מועצהמתחייב לספק את השירותים בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי ה היועמ"ש .11
באורח שוטף, ללא הפסקה  מועצהיינתנו ל היועמ"שוהעבודות שיבוצעו ע"י  השירותים

 ובזמינות מלאה.

, על פי דרישתה, דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות מתן מועצהלימסור  היועמ"ש .12
כל הסבר שיידרש על ידו בקשר עם השירותים  מועצהימסור לנציג ה היועמ"שהשירותים  ו

 נשוא הסכם זה. 

 חייב למלא אחר הוראות כל דין וכל רשות מוסמכת במהלך מתן השירותים. מת היועמ"ש .13

 24-32מתחייב לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים כפי שיפורט בסעיפים  היועמ"ש .14
 להלן.

 

 התמורה 

כאמור בהסכם זה, וקיום כל שאר התחייבויותיו על פי  היועמ"שתמורת כל התחייבויות  .15
 קרי:, הזמנהו בתמורה בהתאם להצעת ליועמ"ש מועצההסכם זה, תשלם ה

 .)לא כולל מע"מ( ₪שכר חודשי קבוע )ריטיינר( של _____________   .15.1
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של % ________ בגין שרותים משפטיים נוספים, ישולם שכר טרחה בשיעור  .15.2

אחוזים(, מהתעריף המינימלי המומלץ לפי כללי _______________ :במילים)
 לשכת עורכי הדין.

 היועמ"שתווסף מע"מ כדין, וזאת בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין על ידי לתמורה י .16
 . מועצהל

יהא זכאי לה והיא  היועמ"שמובהר בזאת, כי התמורה הנזכרת לעיל היא סך כל התמורה ש .17
בביצוע  היועמ"שמלאה וסופית, ולא תשונה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאות 

 . מראש מועצהישולמו בהתאם לדיווח ולאישור ה אשר חריגותהוצאות  למעט, השירותים

את  ליועמ"שלשלם  מועצה, מתחייבת המועצהה ל"מנכבכפוף לאישור החשבון על ידי  .18
 .מועצהה ל"מנכימים ממועד אישור החשבון על ידי  45התמורה בתוך 

מתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומי  היועמ"ש .19

לומים שיחולו עליו על פי דין, בקשר עם מתן השירותים, ובשום מקרה לא תהא ויתר התש
 אחראית לתשלומים ו/או ניכויים אלו.  מועצהה

 

 היחסים בין הצדדים 

מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא מספק את השירותים ויקיים  את  היועמ"ש .20
עצמאית, וכי אין  מועצהמטעם כל שאר התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי ו/או 

 יחסי עובד ומעביד.  היועמ"שו/או מי מעובדיו של  מועצהולא יהיו בינו לבין ה

יהיה אחראי לעובדיו באופן אישי, לרבות כל התשלומים החלים  היועמ"שמובהר ומוסכם, כי  .21
ין החל עליו על פי דין בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי ועל פי כל ד

במעמד החתימה על הסכם זה או שיבוא לאחריו, וכי לא יחולו בשום מקרה יחסי עובד מעביד 

 . מועצהלבין ה היועמ"שבין עובדי 

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת  .22
מבלי לגרוע מהאמור  ,היועמ"שמעביד, על כל הנובע מכך, מתחייב  –כי מדובר ביחסי עובד 

מיידית, במלוא ההוצאות שיגרמו לה לרבות  מועצהבהסכם זה בכללותו, לשפות את ה
 דין. -הוצאות ותשלומים בהם תחוייב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עורך

 

  –ביטוח, אחריות ונזקים  .23

יגרום לנזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות מיוחדות או  היועמ"שבכל מקרה ו .23.1
/או הבאים מכוחה כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו מועצהלאחרות 

ו/או בגלל אי קיומו או כתוצאה מרשלנות, הזנחה ו/או ביצוע עבודות בצורה שאינה 

לשלם את כל ההפסדים הנזקים ו/או ההוצאות  היועמ"שמקצועית, אזי מתחייב 
 שהוא. תחויב לפצותו ו/או לשלם לו סכום כל מועצההולכל מי ש מועצהלשיגרמו 

  –ובאישור עריכת הביטוח  (2ג)הוראות ודרישות הביטוח הינן כמפורט בנספח  23.2

 , המצ"ב.1(2ג)נספח   
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 שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

הבאים לידיעתו במסגרת מתן  מועצהישמור בסודיות מוחלטת את ענייני ה היועמ"ש .24
לא ימסור לאחרים ולא יעשה כל  השירותים לפי הסכם זה ומתחייב כי לא יגלה, לא יעביר

שימוש במידע שיגיע לידיו זולת לצורך מתן השירותים לא יחשוף כל מידע וידיעה, בכתב או 
, ולא יחלק אותו או יגרום להגעתו בין במישרין או בעקיפין, מועצהבעל פה, שנמסר לו ע"י 

 בכתב.  מועצהלידי כל אדם ללא הסכמת 

העלולים אשר עלול להביא לניגוד  מועצהעם גוף ו/או  מתחייב להימנע מלהתקשר היועמ"ש .25
 מראש ובכתב.  מועצה, מבלי לקבל את אישורה של המועצהעניינים עם ה

ידאג להחתמת עובדיו המועסקים על ידו במתן השירותים על הסכם סודיות  היועמ"ש .26
ה המחייב אותם לשמור על סודיות המידע כאמור בין במשך תקופת הסכם זה ובין לאחרי

 וינקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לאכוף את קיום ההתחייבות האמורה.

אינה מוגבלת בזמן ותישאר בתוקף גם לאחר שהסכם זה יגיע  היועמ"שהתחייבות זו של  .27
מתחייב שיקפיד לשמור על התחייבות זו לשמירת סודיות  היועמ"שלסיומו מכל סיבה שהיא. 

ו/או מי מטעמה עקב  מועצהקיף( לכל נזק שיגרם לובכל מקרה יהיה אחראי )באופן ישיר וע
 פעולה או מחדל שתביא להפרה של התחייבות זו כאמור.

מצהיר כי איננו נמצא במצב ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, בקשר למתן  היועמ"ש .28
, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית להתקשר מועצההשירותים המסופקים על ידו ל

 . מועצהה עם הבהסכם ז

באופן מיידי על כל סיבה שבשלה הוא ו/או עובדיו ו/או מי  מועצהמתחייב להודיע ל היועמ"ש .29
מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים, לרבות: קרבת 

ו/או נותני שירותים חיצוניים  מועצהמשפחה או קשרים עסקיים, בינו לבין מי מעובדי ה
 .מועצה, גורמים עימם יש לו, במישרין או בעקיפין, קשר עסקי לועצהמל

כל העת, וידאג בראש  מועצהמצהיר כי יפעל במסירות, בנאמנות ובזהירות כלפי ה היועמ"ש .30
 בכל הקשור לשירותים שניתנים על ידו.  מועצהובראשונה לקידום האינטרסים של ה

 .מועצהם אשר יש לו נגיעה כלשהי לכל גורללא ייעץ במישרין או בעקיפין,  היועמ"ש .31

 

 תקופת ההסכם

הסכם זה יהא בתוקף למשך חצי שנה מיום שנחתם על ידי שני הצדדים. בתום תקופת  .32
 .לחמש וחצי שנים נוספות הניסיון רשאית המועצה להאריך את תקופת ההסכם

 לאחר קיום ההליכים להביא הסכם זה לסיומותהא רשאית  מועצהעל אף האמור לעיל, ה .33
 . 2-2014 ל"מנכבהתאם להוראות חוזר  הדרושים

 הפרה, ביטול וסיום ההסכם  

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בכל אחד  מועצהמבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית ל .34
ללא כל לאלתר ורשאית להביא חוזה זה לסיומו  מועצהמהמקרים המנויים להלן, תהא ה

 הודעה מוקדמת: 
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ההסכם הפרה יסודית. "הפרה יסודית" תחשב הפרת סעיף  הפר את היועמ"ש .34.1

 .31 -24, 20-21, 15, 12, 7, 6, 4: מהסעיפים הבאים

הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את  היועמ"ש .34.2
 ימים ו/או חזר על אותה הפרה.  7תוך  ההפרה 

ם, או נשלל ממנו אחדהוכרז כפושט רגל ו/או ניתן נגדו צו לכינוס נכסי היועמ"ש .34.3
מהאישורים או הרישיונות על פי דין שעליו להחזיק בו כדי להתקשר בהסכם זה  
 . מועצהעם ה 

לקיים את ההסכם הנוכחי, אזי ייחשב  היועמ"שאם מסיבות אחרות, לא יוכל  .34.4
 אחר.  יועמ"שתהיה חופשיה להתקשר  בהסכם עם  מועצההההסכם כמבוטל ו

 זה.  התרשל בביצוע הסכם היועמ"ש .34.5

 קיזוז 

, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על היועמ"שרשאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת  מועצהה .35
, בין על פי הסכם זה מועצהמה ליועמ"שפי הסכם זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע 

 וכתוצאה ממנו ובין בכל דרך אחרת.  

 שונות 

והוראות החוזר יגברו על כל  2/2014הסכם זה כפוף לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .36
 הוראה אחרת בהסכם הסותרת אותו.

כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי  .37
 . מועצההחתימה של ה

צד להסכם זה אינו רשאי להסב את התחייבויותיו לפי ההסכם ללא הסכמת הצד השני מראש  .38

  ובכתב.

 כם זה, לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. סטייה מתנאי הס .39

בזכויות הנתונות לה בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור  מועצהלא השתמשה ה .40
על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה על פי 

 הסכם זה. 

 להסכם זה.  כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא .41

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט  .42
 המוסמך במחוז מרכז בלבד. 

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום תראה כאילו נתקבלה על ידי  .43

 שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר.  72הנמען בתום 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על

                      _____________                                       ____________ 

 היועמ"ש       מועצהה 
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 הזמנהמסמכי ה -(1נספח ג)

 לצרף לאחר הזכייה
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 ביטוח הוראות ודרישות ה -(2נספח ג) 

 :לעניין הגדרות נספח ביטוח זה
 
 _________________. -" המבוטח"
 
מועצה מקומית הר אדר ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך  –" מבקש האישור"

 רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . 
 
 שירותים משפטיים. –" השירותים"

ן, על המבוטח פי כל די-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין 

שנים  7ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
להלן )להלן:  0לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 "ביטוחי המבוטח"(.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2כמפורט בסעיף 

ימים לפני מועד  7האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  ללא כל דרישה מצד מבקש
תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן 
השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, 

 )להלן: "אישור ביטוחי המבוטח"(.  2019-1-6מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על 

 לעיל. 0פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או 
עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 וח.יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביט 30ביטוח חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 
לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם 
תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח 

ה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש יהי
האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

 המבוטח כנדרש.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג 
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת ולוודא 

בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור 
מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -וחלט עלמימוש תביעת ביטוח אשר י

מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע 
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. 

אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים  מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת
אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 
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המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש 
 ין.פי ד-פי הסכם זה ו/או על-האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על 
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח 
מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות ת דרישה זה, הינה בבחינ

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או -פי הסכם זה ו/או על-על
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 

 ף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.אחרת בנושא גובה ו/או היק
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים 
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

לל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות ידו, ייכ-חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם 

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול -לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

מו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, המבוטח פוטר, בש
מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים 
)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל 

השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם 
 לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי 
 יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

ור ביחס לשירותים, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האיש
בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי קבלן -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
ני המשנה המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבל

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 
כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם 

בוטח יהא חייב בפיצוי ו/או מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המ
בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות 
 עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
חו על כל התנאים מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבט

הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 
בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה. אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא 

 בלבד ואינם נוסח מחייב.
 

 ביטוחי המבוטח:
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של -ח את חבות המבוטח עלהמבט

  אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.
סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש 

  האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על  הביטוח

  פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 
  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000בול אחריות: ג
 

 ביטוח אחריות מעבידים 
ן ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים פי פקודת הנזיקי-המבטח את חבות המבוטח על

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או 1980 -התש"ם 
 עקב השירותים. 



 30מתוך  30עמוד   חתימה+ חותמת: ____________________

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה 
  נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח. ו/או מחלה כלשהי כי מי מהם

 
  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000 -לתובע ו ₪ 6,000,000: גבול אחריות

 
 ביטוח אחריות מקצועית 

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת -המבטח את חבות המבוטח על
 ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעמו. הביטוח, בגין טעות עקב מעשה 

  הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או 

כפוף לסעיף אחריות צולבת על פי מחדל של המבוטח עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו, ב
  נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, 
הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 

  כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים. נזק
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי 
 ום או מרמה של המבוטח.הביטוח לא נבע מאי תשל

 
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000: גבול אחריות

  :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על
  מטעמו. מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים

יום לאחר  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 
  משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי 
ו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי המבוטח ו/או עובדיו ומנהלי

  הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר 
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

  וי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.מידע חיתומי שג

. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 
רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -ביטוח התשמ"א  המבוטח על פי חוק חוזה

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם 
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות 
 על פיהן. 

 פרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.ה
 

 
 
 

 



 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים - 1(2ג)נספח 

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
 אישור.שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש ה

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________שם:  מועצה מקומית הר אדרשם: 
 שירותים ☒

 מוצריםאספקת ☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  500237698ת.ז./ח.פ.: 

   הר אדר 45האלה מען: 
 9083600מיקוד:         

 _________מען: 

 

 כיסויים

 הביטוח סוג     
לפי גבולות חלוקה 

 אחריות או סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 (302אחריות צולבת )  ₪  4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
רשותיים ו/או נבחריהם  סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 320גורם אחר ) -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (321) מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 לתובע 6,000,000     אחריות מעבידים
20,000,000 

למקרה ולתקופת 
 ביטוח

 (304הרחב שיפוי ) ₪
רשותיים ו/או נבחריהם  סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 (319) המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

 (301דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

רשותיים ו/או נבחריהם  סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
 ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 סמךבנות ו/או גופי ( חברות  ו/או עמותות 320גורם אחר ) -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (321) מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר



 
 

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 (093שירותים משפטיים )

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 
 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 


