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 זמנה להציע הצעות  מסמך א': ה
 

 מבוא .1
 

( שדרות  לפיתוח  הכלכלית  בע1999החברה  מועמדים   ,("החכ"להמזמין/"  להלן:)  מ" (  בזאת  מזמינה 
העונים הדרישות    יחידים,  הסף על  לבהזמטים  פורהמ   ותנאי  זו  מועמדותם  נה  את  להציע  ן  למת הלן, 

בהתאם לפרטים    עבור מנהלת הסכם הגג  "(הפרויקט" או "יםהשירות"  )להלן:חשבונות  לת  שירותי הנה 
   זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הליךכמפורט להלן וכמפורט במסמכים המצורפים ל 

 
 כללי   .2

 
נוכח במשרדי  הזוכה  המציע    םעטמ  רותהשי  נותן  יידרשבמסגרת מתן השירות   2.1 ימים    5  מינההמזלהיות 

 ת.  עות לפחוש 8, בשבוע
 

 . למנכ"ל החכ"ל או מי מטעמונותן השירות יהיה כפוף   2.2
 

 את השירותים הבאים: למזמינה יעניק ו   נות למנהלת הסכם הגגמנהל חשבוכנותן השירות ישמש  2.3
 

 ;החשבונות הנהלת מערכת של כולל ניהול.א
 ;תקופתיים )תזרים , ה"רו  , ניםמאז ( יםפי סכ  דוחות תהכנ .ב
 ;להנהלה תקופתיים דוחות הכנת .ג
 ;עסקה לקוחות וחשבונות  ספקים חשבוניות הקלדת .ד
 ;לקוחות עסקה וחשבונות הכנסה  חשבוניות  הפקת .ה
 ;שיקים + ב"מס – לספקים  תשלומים הפקת   .ו
 ;ףטשו באופן  )עירייה( לקוחות ספקים כרטיסי והתאמת ניתוח .ז
 );המנהל עם בתאום(פרויקטים ובדיקתם   טיסירכ וחנית  .ח
 ;בנק בשוטף התאמות .ט
 );לחודש  (15 במועדן הכנסה מס  (PCN874), מ"מע  – המס  לרשויות דיווחים  .י

 );גמל קופות כרטיסי התאמות   כולל( שכר מחשבת שכר פקודות  רישום .יא
 ירייה.  נות של העחשבו  יב. ממשק עם הנהלת

   חברה או מי מטעמו.מנכ"ל הרישת י דלפ ףנוס  תושיר . כל גי
 

 
 המציע בהתאם להצעתו בהליך זה. נותן שירות מטעם  פן אישי על ידי  בוצע באוהשירות י 2.4

 
 כמפורט במסמכי ההליך.  ומחיר בחינת איכות  בחירת המציע תיעשה על בסיס  2.5

 
 בהתאם להוראות ההסכם המצורף להזמנה זו.  -תקופת ההתקשרות  2.6

 
 יך מכי ההלסמ .3

 
 "(, הנם כדלקמן:  הליךמסמכי ה)להלן: " הליךם את מסמכי ההמהווי המסמכים 3.1

 
 דנן, על כל צרופותיה ונספחיה.  הליךהזמנה זו להגיש הצעות ל  :מסמך א' 3.1.1

 
התקשרות :'במסמך  3.1.2 ב  ל"החכבין    הסכם  תזכה  שהצעתו  המציע  לרבות  הליךלבין   ,

 צרופותיו ונספחיו.  
 

ה  מפרטים אתה  ליךהמסמכי ה 3.2 ואת  להגשת    התנאים  ,ךיל השלבי  אופן הגשת ההצעה  ההצעה, את 
במסמכי   והמפורטים  הדרושים  המסמכים  כל  את  לצרף  המציע  על  הזוכה.  ההצעה  בחירת  אופן 

 כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו כמפורט להלן. לעירייהולהשיבם  הליך ה
 

בכלאינה מתחייבת לבחור בהצעה הזול  ל"החכ 3.3 ביותר או    לבטל את   איתרש  תהיהו  יאהצעה שה  ה 
 ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה. 

 
 
 
 
 

 



 

 :ביטוח 3.4

תתקבל   3.4.1 והצעתו  היה  כי  ומתחייב  מצהיר  הצעתו  הגשת  בעצם  במכרז(  המציע,  כזוכה  )יבחר 
  בתוכנם   שינוי   כל  ללא   במכרז   הנדרש  כפי  ביטוחים  קיום  ואישור  הפוליסות   את  ל "חכימציא ל

 . המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך  שרוא אם אלא

ועל   3.4.2 בעצמו  לוודא  האחריות  חלה  המציע  על  זה  למכרז  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  מובהר 
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של    אצלחשבונו  

 . במכרז הביטוחהתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות  

א לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות ות להוציואין אפשרמאחר    –לב המציע    לתשומת 3.4.3
העתקי פוליסות או תמצית    ל "חכ. יהיה על המציע הזוכה למסור ל"אישור קיום ביטוחים"

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

 בזאת:למען הסר ספק מובהר   3.4.4

אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת  טעון כי  לא יוכל לציע שהצעתו תתקבל  מ 3.4.4.1
כיסוי   התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את  להתאים 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.  הביטוחהביטוח שלו לדרישות 

ה  3.4.4.2 לדרישות  שלו  הביטוח  כיסויי  את  יתאים  ולא  תתקבל  שהצעתו    ל "כחמציע 
אובמו בהסכם  הרשום  מקום  עד  במכ  בכל  לאחר  שמורה  לפי    ל"חכ רז,  הזכות, 

שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה  
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של ה  וכן    ל "חכעל ידי ספק אחר 

ל שיגרמו  הנזקים  על  פיצוי  ממנו  המ  ל"חכ לדרוש  עמידת  אי  ציע  מעצם 
 כלפיה. בהתחייבות זו 

  אישור   בנוסח  שיתבקשו   לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת   שיקול   יהיה  ל" חכל  כי  תבזא  מובהר  3.4.5
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם    ל" חכ(. מובהר, כי ל7  טופס)  ביטוחים  קיום

אי  ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ו  ל" בנוסח האישור הנ
 . הביצוע ערבות או ההצעה ערבות  חילוט , זכייתו וליטלב  תביא  ל "חכה המצאתו חתום לידי 

 
3.4.6 . 

 
 

 :הציע הזוכמלבין ה החכ"לתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין  .4
 
 
 את המסמכים הבאים:   ל"החכימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור הזוכה למזכירות   7בתוך 

 
 (.  9טופס ן בנק להעברה התשלומים )בושחי רטפ 4.1

 
 .  )סעיף הביטוח( לחוזה ההתקשרות  20בסעיף כאמור  (7טופס מס' ) יםטוח י בקיום ור איש 4.2

 
 לוחות זמנים  .5

 
 

   הגשת ההצעות 5.1
 
ל 5.1.1 דוא"   תוגשנה  הליךההצעות  משלוח  לכתובת:  באמצעות  לאProjects@sderotec.co.ilל   , 

 "(.  מועד הגשת ההצעות)להלן: ". 00:41שעה ה  עד 03.04.2023   יאוחר מיום

 
  .ר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנהקבלנה לאחהצעות שתת 5.1.2

 
דעתה הבלעדי,    לרשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקו  החכ"ל 5.1.3

המציעים אשר הגישו הצעה בכתב. הוארך  אחד מן  -כך הודעה בכתב לכל-ובלבד ששלחה על
חלוף לפני  כמסכימים  ל עד  המו  המועד  המשתתפים  כל  את  יראו  ההצעות,  להארכת  הגשת 

 ועד. המ
 

 הוראות כלליות    .6
 



 

 ההליך  מסמכי  6.1
 

 ההליך הנה תנאי להשתתפות בהליך.  מסמכי  הגשת  6.1.1
 

והם נמסרים למציע לשם השתתפותו    החכ"להם רכושה של    הליךהרים ומסמכי  צזכויות היו 6.1.2
 למטרה זו.     א אל ימושכל ש הליךבלבד. אין לעשות במסמכי ה הליךב

 
, חלקם או  הליךל סוג ומין שהוא במסמכי ה ש מכשימות על  אוסר  החכ"ללמען הסר כל ספק,   6.1.3

 זה.  הליךב תכולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפו
 

 אישור הבנת תנאים  6.2
 

ה ה 6.2.1 מסמכי  לבדיקת  אחראי  העשו  הליך מציע  והנסיבות  התנאים  הצעתווכל  על  להשפיע    יים 
 .וע השרותים על ידוצבי ועל

 
לנוסחה 6.2.2 יאשר בהתאם  להזמ האישור מ  מציע  )נה  צורף  לידיו את  (4טופס מס'  זו  קיבל  כי    ,

ה עצמהליךמסמכי  על  מקבל  הוא  וכי  והבינם,  כל ההתחייבויות    ו , קראם  ואת  תנאיהם  את 
   .ות בהםהגלומ 

 
שאי לחזור בו  ריה א יהוהמציע ל הליךלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי ה 6.2.3

 מך זה.  על פי מס מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה
 

 הליך שינוי תנאי ה  6.3
 

כל  החכ"ל 6.3.1 לסייג  או  לעדכן,  לשנות,  הבלעדי,  הדעת  שיקול  את  לעצמה  מתנאי    שומרת  תנאי 
 . החכ"לאמור נדרשים לצרכי  ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כ

 
ה  6.3.2 תנאי  בייעש  הליךשינוי  למציעיםהה  שתופץ  בכתב  הודעוהחכ"לובאתר    ודעה  אלה  .  ת 

. למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה כל תוקף לשינוי  הליךה חלק בלתי נפרד מתנאי הונהות
. המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה  החכ"לכך בהודעה בכתב מטעם    אלא אם ניתנה על

 במסגרת הצעתו.  יםש גמוה יך הלשלו על הודעה כאמור ויצרף אותה כחלק ממסמכי ה 
 

, בדוא"ל  שעות ממועד קבלתה   24,זאת  בתוך    החכ"לההודעה מ  המציעים יאשרו בחוזר קבלת 6.3.3
 חוזר. 

 
 :הגשת ההצעות .7
 

 הליך התאמה לתנאי ה 7.1
 

. על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים  הליךוכות ומוגשות לפי תנאי ההיינה ערתההצעות  7.1.1
ים הנדרשים. חובה על המציע למלא את כל  כ מסמכל הולצרף לה את    הליך הנדרשים בתנאי ה 

 פים ללא מילוי. בשלמותם ואין להותיר סעי  ים בהצעתו ים המופיעהסעיפ 
 

יים ובלבד שכל העתק כאמור יהיה  רהמציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקו  7.1.2
 קור על ידי עו"ד או רו"ח.  מאושר כנאמן למ

 
  החכ"לחשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא    תויוו טע המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעת 7.1.3

ת, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה תכלול את תיקון  עויון הטת לתקרשאי
 . המכרזיםת דהטעויות לאחר שבוצעו על ידי וע

 
 

 
 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן  7.2

 
לגלות ט 7.2.1 רשאי  אינו  כי המציע  מובהר  לעיל,  לגרוע באמור  פרטי  צהשת  רם הגמבלי  עתו, את 

ולמשתתפים   בכלל  לאחרים  בהצעתו  בה    יךהלאחרים  שיש  פעולה  כל  לבצע  ו/או  בפרט  זה 
 . הליךמשום תכסיסנות בהליך ה

 
להזמנה זו ויגישה כחלק    (6טופס מס'  אי קבלת דמי תיווך )   תבנוסף כל מציע יחתום על הצהר 7.2.2

 ממסמכי ההצעה. 
 



 

ו/או החלטות של בית המשפט בדבר חובת    ןדי  ות כלאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהורא 7.2.3
וכל מציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה    הליך שתתפות ב ההצעות המ של פרטי    הגילוי
 מסמכי ההצעה שלו.   בעניין גילוי תוכן החכ"לכנגד 

 
 הצעה חתומה  7.3

 
ל  ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי החתימה ש 7.3.1

)בעט    הצעותזו להציע  אי הזמנה  אשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנכ)יע  המצ
 בלבד בצבע שחור או כחול(. 

 
שי החתימה מטעמו וכי ההצעה וכל  ר המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מו 7.3.2

 (.  2טופס מס' ידי מורשי החתימה כאמור )-נחתמו על  הליךיתר מסמכי ה
 

  עה צהי ה מסמכ  אופן הגשת 7.4
 

 אים: על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הב 7.4.1
 

שינוי  ה  כל 7.4.1.1 וכל  הבהרה  לשאלות  תשובות  לרבות,  להצעתו,  והצרופות  נספחים 
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים    ל "החכידי  -על   הליך שבוצע במסמכי ה 

 . לא מזוההומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה  
 

 הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף.  ת תאוהאסמככל המסמכים ו 7.4.1.2
 

 כל אחד מעמודי הצעתו.   ת יתום בתחתהמציע יח 7.4.2
 

מה מטעם  ימציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי החת  7.4.3
 תימה מטעמו. התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי הח

 
 תוקף ההצעה  7.5

 
ן להגשת  ועד האחרו ( ימים מן המ 90תשעים ) ללא זכות חזרה, למשך   , קפהד בתוההצעה תעמו 7.5.1

 ות. הצעה
 

בתוקפה    החכ"להחליטה   7.5.2 ההצעה  תעמוד  לעיל,  כאמור  ההצעות  להגשת  המועד  הארכת  על 
 ( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. 90תשעים ) ךלמש

 
חר חתימת חוזה  אלעד  וזאת  ,  הליךרשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה ב  החכ"ל 7.5.3

 .  הליךה הזוכה בעם המציע שהצעתו הוכרזה כהצע
 

 בדיקת ההצעות  7.6
 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו.   החכ"ל 7.6.1
 

על  החכ"ל  7.6.2 רשאית,  הבלע-תהא  דעתה  שיקול  ביועצדפי  ההצעות  בדיקת  לצורך  להיעזר  ים  י, 
 ומומחים כפי שתמצא לנכון. 

 
 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו  7.7

 
)או מי  למציעים  רשאית על פי שיקול דעתה לפנות החכ"ל, תהא  יךל הה עטפות לאחר פתיחת מ 7.7.1

נוספים,  ם( בבקשה לקמה נתונים ומסמכים  להצעות או בבקשה לקבלת  בנוגע  בלת הבהרות 
  ההצעות והערכתן. ת לצורך בדיק

 
מהמציעים    החכ"ל 7.7.2 אחד  מכל  לדרוש  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזכות,  את  לעצמה  שומרת 

הגשת   לההצעולאחר  אישור  יךל הת  ו/או  המלצות  ו/או  חסר  מידע  הקלהשלים  בכל  שור  ים 
לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה  ונו ויכולתו של המציע  לניסי

 זו.
 

 
 
 

 



 

 ואסמכתאות הליךהשתתפות בהסף ל  תנאי .8
 

 : ים העונים על כל התנאים הבאיםיחידרק  הליך רשאים להשתתף ב
 

 . בונאותל עסקים או  חשבכלכלה או מנה תואר -השכלה 8.1
 

 .מערכת הנה"ח מורכבת פחות, בשנים ל  5 ניסיון מוכח של  8.2
 

 .  יםומיות או תאגידים עירוני קבעבודת הנה"ח ברשויות משנים  3של ניסיון מוכח  8.3
 

   גוף הר  יצרף אישוו   5את טופס מס'    נותן השירותימלא  בתנאי סף זה    להוכחת עמידת נותן השירות
 האישור.    גוף נותןלשירות שניתן, מועד מתן השירותים ושם איש קשר ב יחסב

 
עירית  ל, עם  כ"ח השהתברר כי היה לו ניסיון רע עם    נותן שירות  /פסול מציעתהיה רשאית ל  החכ"ל 8.4

או אם  /וף ציבורי)כולל ממשלה וגופי סמך(  כלכלית אחרת או גו  החבררשות מקומית/עם  , או  שדרות
א בו    ושא נו  המציע  ועדת  משרה  שלדעת  בעבירה  ש   המכרזיםהורשע  ראוי  עם  תתקש  ל"החכ לא  ר 

ילית בכתב או  ל)כולל( וכולל חוות דעת ש   2022ועד    2013זה הינו בין השנים    יסיון רע בסעיףע. נהמצי
 . ומהאמינות, הרשעה בעבירה פלילית וכד  בע"פ, בעיית

 
   פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את -ה רשאית, על י ה ת  החכ"ל מובהר כי  ביחס לבחינת תנאי הסף:    :  הערה

על שהוצגו  המציע  י-הנתונים  )בידי  מל  ן כאמור  מיוזמתה  באופן  לבחון  וכן,  מדגמי(,  באופן  ובין  א 
 ידו. -ידי המציע, ואשר לא פורטו על-בוצעו על שביצוע פרויקטים 

 

 הצהרות המציע מסמכים ו .9
 

 פי דין -אסמכתאות הדרושות על 9.1
 

 אישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה:תו את כל הצעהל על המציע לצרף 
 

בעהמציע   9.1.1 כהוא  הל  ציבוריים, התשל"ואישורים הדרושים  ל  גופים  עסקאות  חוק    1976-לפי 
 (. 3טופס מס' ) הליך התאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי הבויצרף תצהיר 

 
ב 9.1.2 כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  מס    אםתהאישור  פקודת  להוראות 

 . 1975-וסף, התשל"והכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מ
 

 במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[.תקף על ניכוי מס ור איש 9.1.3
 

 . לניגוד עניינים יתור חששאשאלון ל 9.1.4
 

 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  9.2
 

זה,  ים ו/או האישורים המפורטים במסמך  מכ סממבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את ה 9.2.1
 . ם מלאים וחתומיםנה זו, כשהרפים להזמ פסים המצועליו לצרף להצעתו את כל הט

 
תעודת האגד של  דין, לצרף להצעתו העתק של    יפ-בנוסף על כל מציע שהוא תאגיד רשום על 9.2.2

של התאגיד  ם  ש  ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעודת שינוי-)העתק מאומת על  התאגיד
וכן,   ששונה(,  מעודכן)ככל  ה  תדפיס  הרשם  אצל  התאגיד  )קשל  על  רלבנטי  לצרף    עירייהרי, 

 להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.   
 

על  החכ"ל  9.2.3 דעתה  שומרת  לצורך    שיקול  לדעתה  הדרושים  נוספים  מסמכים  לדרוש  הבלעדי 
 בהתאם לאמור לעיל. ו  ואהבהרת ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלו

 
 כלל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי ההליך.   9.2.4

 
 :   יםלמת מסמכשה 9.3

 
דעתה הבלעדי,    ל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקו  החכ"ל מכלליות האמור לעיל,  מבלי לגרוע   9.3.1

ל  -יעים  לדרוש מכל אחד מהמצ להשלים מידע חסר לצורך בחינת    -  הליךלאחר הגשת ההצעות 
 ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל.   עעמידתו של המצי 

 



 

 ר בדרישתה להשלמת המסמכים. של כל מציע כאמותו ם לשם עמדתקצוב מועדי החכ"ל 9.3.2
 

 הצהרות :         9.4
 

תפותו בהליך כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי ההליך ומסמכי  ל המציע והשתשהגשת הצעתו   9.4.1
ידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות  ההחוזה ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל  

בחי  מכל  מסוגל  הוא  לוכי  שהיא  הענה  את  נבצע  ההליך  בודות  במסמכי    -שוא  כמפורט  הכל 
 י ההליך. כהחוזה. המציע יחתום על כל מסמ

 
לא תתקבל לאחר הגשת    -כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי ההליך   9.4.2

 .הצעת המציע
 

 :   הליךל תההצעו .10
 

   ."נותן השירותלן "ה ללעיל ו – אופן אישייתן את השירותים נשואי הליך זה בי  נותן השירות 10.1
 

הצעת   10.2 השירותים  במסגרת  המציע  נותן  השקו"חיצטרף  תעודות  נוסף  ,  להכ,  מסמך  וכל  המלצות 
 .  המכרזיםשלדעת המציע ראוי שיעמוד בפני ועדת  

 
ביצוע   10.3 ההשירות  בגין  לנותן  החברה  של  רות  ישתשלם  תערי  3ועץ  יתמורה  יועצים מחירון    ףלפי 

 .  20%פחות צר כללי לאוב ההחש שלם( ות שוניועלניהול )מקצ
 

 סימלי  מק 3יועץ תעריף 
 1.5.2022נכון ליום 

 20%לאחר הפחתה של  ץשעת יעועלות  20%הפחתה של 

 ח ש"  165.6 ש"ח  41.4 לשעה  ₪ 207
 

 דר בהסכם.  וגלמ  תנאי תשלום התמורה למציע יהיו בהתאם 10.4
 

, ויכלול  השירותעבור כל מרכיבי  ן  והוא יינתהינו סופי    התמורה  למען הסר כל ספק מובהר כי סכום   10.5
בנוגע להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא    את כל המרכיבים ויבטא את כל השיקולים של המציע

ש עבודה,  שכר  עלויורק(:  קבלני,  רווח  תקורה,  ביטוח,  יועצים,  מנהלים,  וכלליות,  נהה   תכר  לה 
 תשלומי חובה, הנהלת חשבונות וכיו"ב.  

 
 : הצעותהבחירה בין ה .11
 

תנאי    פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת הפניות בתנאי הסף המנויים בפרק  רחאל 11.1
ועדת   ע"י  ויבחנו  יבדקו  הסף  תנאי  לעיל,  כי  החכ"לשל    כרזיםהמהסף  היתר,  בין  תבדוק,  אשר   ,

 הנדרשים. כים  סמ מהלפנייה צורפו כל 
 

 .  המציעהליך בחירת   11.2

ד  מו, הצעה שלא תעדק העמידה בתנאי הסףיבת  שונהה הראבבדיק  -  תנאי הסףבדיקת    שלב א'   11.2.1

   . איכות ההצעה בשלבתיבדק בתאי הסף תיפסל ולא 

 

ב'   11.2.2 איכות  שלב  שלב  בהתאם    -איכות(נקודת    100%  )  ההצעהבדיקת  על  תקבע  ההצעה  איכות 

 לרכיבים הבאים: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

המיר הקריטריון "דסמ בי  הניקוד 
 יטריוןלקר

 הערות 

עמם    מגופיםהמלצות   1
השירות  תנו בד  ע ן 

 . בעבר

נקודות    5ל כל המלצה  ע
 מקסימום  נקודות  15עד 

לצ המלצריש  חוצץ  ף  תחת  ות 
   1הוכחת רכיב איכות 

השירות ותק   2   נותן 
 המוצע  

ל מעבר  שנה  כל    5-בגין 
ות  נקוד  5  נהשנים, תינת 

שנעל     15עד    הכל 
 נקודות מקסימום. 

חוצץ  רצל  יש תחת  רישיון  ף 
 2ב איכות הוכחת רכי

 

שירותי    ן יוניס 3 במתן 
ח ונות  שבהנהלת 

ציב כגון  ורילגופים  ם 
מקומרשו יות,  יות 
עירוניים  גידתא ים 
שהיקף    מה וכדו

ת  הכספי  פעילותה
היא     70מעל  שלהם 

בשנה באחת    ₪ן  מיליו
    . 2021-2022מהשנים 

אישור   קודות נ 15 לצרף    גוף המאת  יש 
 .  תמקבל השירו

ר הוכחת  חוצץ  תחת  כיב  יצורף 
 3איכות  

תושבות ות נקוד  5 מי קו מ מציע 4 שכ,  אישור  ,  ירותחוזה 
או  ציל ת.ז  אחר    כלום  מסמך 

 המעיד על תושבות בעיר שדרות.  

כללית  5   התרשמות 
 יע צממה

 על בסיס ראיון אישי  נקודות   50עד 

נוספות גם   דרישות  שיבחנו 
 :בראיון

תכנון .  1 יכולת  ניהול,    כושר 
 .  וארגון

,    נותהלת חשבהנ הבנה בנושא  .  2
בתחום  ניסיון  וב  ציתקניהול  
 .  יםגופים ציבוריעבודה ב

 יחסי אנוש מעולים. . 3

 בע"פ.כושר הבעה בכתב ו. 4

   עברית ברמה גבוהה.. 5
 

ם  ל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והטפסיעורך ניקוד ההצעות ע"פ הקריטריונים לעיל,  לצ 11.3
אחרים    יקטיםפרוההליך, ו   ואנשהפרויקט    , עבודות בתחוםסיונו הקודםי להצגת תיאור מילולי של נ

 .    קשבומהבעלי היקפים דומים בתחום  
 

ם  כיך מסממהצעה רק על ס  להעריך אתצמה החברה  שומרת לעול קורא,  תוגש הצעה אחת לק ככל ו 11.4
 צעת המציע.  שצורפו לה

 
 ההצעה שתקבל את הניקוד המקסימאלי. –ההצעה הזוכה  11.5
                    

 םזיהמכרועדת שיקול הדעת של   .12
 

ההצעה  ב ובבחירת  ההליך  בהליכי  שיקוליה  בחשבון,  החכ"לרשאית    זוכה,ה מסגרת  ה  להביא  את  יתר,  בין 
 השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות

 : לרבות נותן השירות( –)בסעיף זה "המציע" 



 

 
 

המציע  נ 12.1 של  עביסיונו  ותחודו  ותודבביצוע  מומחיותו  כישוריו,  אמינותו,  בעבר,  מוממות    וכן ,  חיותומ י 
 הן לחיוב והן לשלילה. המלצות אודות המציע,  

 
 ציע )לחיוב או לשלילה(.  איכות העבודה לרבות, ניסיון עבר בעבודה עם המ 12.2

 
ו  עליל  וטהעומס המ  בחינת מידת יכולתו של המציע לבצע את העבודה, לרבות, בדיקת צבר העבודות ו/או 12.3

 .  ל"החכידי    ת הזמנים שיקבעו עלללוחו התאםבולרבות, בחינת יכולתו להשלים את העבודות 
 

בתקנה   12.4 המפורטים  מידה  אמת  או  אחר  שיקול  ה  22כל  חובת  תשנ"גמכרזיםלתקנות  לרבות,  1993-,   ,
 (.)לחיוב או לשלילה החכ"ל ניסיון עבר של מציע מסוים בביצוע עבודות קודמות עבור 

 
 ך יהלב הזוכה .13

 
שר עמו  תקת    ל"החככי    תמליץליך זה, ואות ה רלהו   םתבחר את הזוכה בהתא  ל"החכ של    המכרזיםועדת   13.1

 בהסכם. 
 

כמפורט לעיל ו/או קיבלה    תשקול את ההצעות ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים,  המכרזיםועדת   13.2
 מהם הבהרות, ולאחר מכן תקבל את החלטתה.  

 
עה  צכל ה  לא לבחורש   בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליטל  ע  טלהחלי  רשאית  המכרזיםועדת   13.3

 . לעירייהמירב היתרונות היא, והכול במטרה להבטיח את ש
 

ועדת   13.4 דין,  כל  פי  על  לגרוע מסמכויותיה  ומבלי  לעיל,  להכ  המכרזיםעל אף האמור  על  רשאית שלא  ריז 
 .  החכ"לצוי או שיפוי מאת יפ  כלאים לו זכבמקרה כזה, המציעים לא יהי  מציע כלשהו כזוכה בהליך.

 
 הליך הזוכה ב 

 
תתקשר עמו    החכ"לזה, ותמליץ כי    הליךלהוראות    תבחר את הזוכה בהתאם  החכ"לשל    יםז המכר  ועדת 13.5

 בהסכם. 
 

תשקול את ההצעות ו/או לאחר שניהלה מו"מ עם המציעים, כמפורט לעיל ו/או קיבלה    המכרזיםועדת   13.6
 .  תהלטאת הח קבלן ת מהם הבהרות, ולאחר מכ 

 
 סייגים 13.7

 
לגרוע מס 13.8 ומבלי  לעיל,  עלתכויומעל אף האמור  ועדת    יה  דין,  כל  על  שר  המכרזיםפי  להכריז  אית שלא 

 . הליךמציע כלשהו כזוכה ב
 

 .  החכ"לבמקרה כזה, המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת   13.9
 

 ההסכם  13.10
 

-ודה לא יהא קיים הסכם ברבע  חלתצו הת  וקבלת   למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם
 תוקף בין הצדדים.  

 
 ליים:לאים כנת .14

 
 הדין החל  14.1
 

 .  המכרזים  לדיני  כפוף אינו הליך זה 14.1.1
 

 תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין.  ההצעות 14.1.2
 

והגשת   14.1.3 בהליך  השתתפות  לצורך  מתאים  משפטי  ייעוץ  שקיבלו  כמי  ייחשבו  והמציעים 
 ההצעות. 

 
 
 

 



 

 ת חודית שיפוט ייייתנ 14.2
 

המוסמך מבחינה    ית המשפט בך ורק באזה ו/או להסכם הנכרת מכוחו, יידון    הליך גע ל נוה   יןכל עני
 . באר שבע   נית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר יעני 
 

 
 הוצאות ההשתתפות בהליך  14.3

 
 .  הליךכל מציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, וביצוע בדיקות נשוא ה 14.3.1

 
  בגין הוצאות אלה. החכ"לת פוי מא שי  לכלהמציע לא יהא זכאי   14.3.2

 
 

 ץ, יאמנון קוזנ          
 

 מנכ"ל החכ"ל           

 



 

 ' 1 מס' טופס
 
 

 לכבוד
   מ"( בע1999החברה הכלכלית לפיתוח שדרות )

 שלום רב, 
 
 

 למנהלת הסכם הגג  תנוהנהלת חשבו י לקבלת שירות  קבלת הצעות הליך: הנדון
 

 ____________________________ __(:_מלא  שם לציין נא) המציע  שם

 _____________________________ _ _______ .:___פ.ח./מ.ע מספר

 :______________________________________________כתובת

:____________________  טלפון

 _______________ __________________ :_דוא"ל

 

מטעם    שם המוצע  השירות    : (אמל   שם   ןיילצ   נא )  המציע נותן 

 _______________________________ 

 ___ __________________________________.:___ת.ז מספר

 :______________________________________________כתובת

:____________________  טלפון

 _______________ __________________ :_דוא"ל

 

 :___________________ תאריך

 
 
 
 
 

 ציע המ פרטי



 

 2 ס'ופס מט
 

 
 

 
 ר זכויות חתימה מטעם תאגיד שואי

 
  ________ 2023תאריך:  

 
 

 וד בלכ

 "( המזמין)להלן: "   מ" ( בע1999רות )החברה הכלכלית לפיתוח שד

 

 א.ג.נ. 
 אישור זכויות חתימה בשם תאגיד הנדון: 

 
 

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

על  שהה   החתום/ים  "  על  שהוגהצעה  )להלן:   ____________________ ת מסגר ב"(  המציעידי 

להזמ ה הצעות  להציע  חשבו י  תרו שי  הליךנה  הגג   ת נוהנהלת  הסכם  "  למנהלת  "( הליך ה)להלן: 

 .הליךבנוגע ל  מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין

 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
                                                         _______________ 

 ________ ____ ר..מ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 3טופס מס' 
 

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

שהוזהרתי אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר  
 זאת כדלקמן: היר/ה בצכן, מ הכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשו  מתלי לומר אכי ע

 
ע  .1 תצ הנני  התשל"ו  ושה  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה    "חוק )להלן:    1976  –היר 

 . העסקאות (. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוקהעסקאות"

 
בתפקיא .2 משמש  _______ני  ה__ __ד  אצל  מטעמ   __________  מציע_____  להצהיר  אני    /וומוסמך 

 ]מחק את המיותר[.  מציעה

 
הלמו עד   .3 הנדסה  להליך  ההצעה  גשת  עד  במחלקת  הנדסית  ובקרה  תיאום  לייעוץ,  הצעות    מציע הקבלת 

ום,  חוק שכר מינימ עסקאות, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי  ה , כהגדרתם בחוק  וובעלי זיקה אלי 

"  1987  –ז  התשמ" מינימום)להלן:  שכר  עחוק  חוק  לפי  ו/או  זו"(  )איס רבדים  הים  כדין  ור  שלא  עסקה 

 "(.  חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –נים(, התשנ"א הבטחת תנאים הוג ו

 
ה .4 אם  אלי  מציעלחילופין,  זיקה  חוק   וובעלי  ו/או  מינימום  שכר  חוק  על  עבירות  משתי  ביותר    הורשעו 

  .ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונהת  גשבמועד ה  -עובדים זרים 

 
 עובדים.   25-מ איננו מעסיק יותר מציעכן, ה  כמו .5

 
מ  .6 יותר  מעסיק  שהמציע  ככל  מ  25-לחילופין,  פחות  אך  את    100-עובדים  מקיים  הוא  הוראות  עובדים, 

 (. "וןוישו"חוק הן: )להל 1998-נ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תש  9סעיף 

 
מעסיק   .7 המציע  אם  ומ  100לחילופין,  הו עעובדים  בע  אלה,  העבופנה  משרד  למנכ"ל  הרו בר  וחה  דה 

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

וויון, הוא  השק  לחו  9עיף  חובותיו לפי סקבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל המציע הנחיות ליישום  

ב המציע להעביר העתק  ייה כאמור; כן מתחיי לבצע פנ  המציע   בגם פעל ליישומן; ככל שלא פנה, מתחיי

 ימים ממועד ההתקשרות.  30רד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  כ"ל משמתצהיר זה למנ

 
 רי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהי .8

 
    ___________ __         ____________________  

 חתימת המצהיר                                     תאריך                                 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  _ ___________ _____ מר/גב' ____________________ 

נשים הקבועים  ה לעו/ ליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפויזהרתיו/יה כי עליו/עלאחר שה ו ____, _ מס'____
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                         
 
 



 

 4טופס מס' 
 

  לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח שדרות )1999( בע"מ 

 ג.א.נ., 
 

 למנהלת הסכם הגג  תנוהנהלת חשבו י לקבלת שירות  קבלת הצעות הליך: הנדון
 

 הצהרת המציע 
 

את  בזש  ______מגי_________אני הח"מ __________________ )שם מלא של המציע(, ת.ז./ח.פ. __ .1

 .  הלת הסכם הגגמנ ל תנוהנהלת חשבוי  שירותל קבלת הצעותקבלת  הליךלעה הצ

 .ההליך במסמכי למפורט בהתאם, זה הליך לפי העבודות את לבצע  עצמי על מקבל  הנני .2

כל   .3 לרבות,  השונים,  מסמכיו  על  ההליך   את  היטב  קראתי  הנ"ל,  הצעתי  הגשת  טרם  כי  לאשר  הריני 
הבנתי  י ותראקוכן, אופן חישוב הניקוד בגין ההצעה כאמור, ולאחר ש  ה,צעת ההבהגש  וסקיםהסעיפים הע

ו/א  ני מוותר בזאת על כל טענה ו/אוהיטב את הדברים, א ע לאופן שבו מנוסחים  ו זכות בכל הנוג דרישה 
לרבות ההליך,  מתן    מסמכי  של  הכספית  העלות  ההצעות,  להגשת  הנוגעים  הפרטים  ו/או  הנתונים  כל 

 .  שירותה

יות  רותים, כוללת את כל העלו השי  ועצ י הצעתי זו ו/או התמורה הכספית שתשולם לי עבור ביכ שרלאהריני  .4
השירותי ביצוע  לשם  שלא  ם  הדרושות  לעובדים  תשלומים  לרבות  ההסכם,  ו/או  ההליך  למסמכי  בהתאם 

 יפחתו מן הקבוע בכל דין.  

את כל ההוצאות לשם ביצוע מלא  ת  לל, כולהלן  ל ידיכמו כן, הריני להצהיר, כי ההצעה הכספית המוצעת ע .5
את  בין היתר,  ל דין וכי הוצאות אלה כוללות,  אי מסמכי ההליך ועל פי כלתנ  אםתושלם של כל הפעילות בה

כל הפעילויות והפעולות הנדרשות על פי מסמכי ההליך , את המחויבויות הניהוליות הנוספות כנגזרת ממתן  
דיו מערכת  הפעלת  מ עלוי   וחים,השירות,  כללהנהות  וריכוז  תיאום  ארגון,  עלויות  ערבויות,  ביטוחים,    ל , 

 ע השירותים ועוד.  ות הארגוניות בקשר לביצועולפה

עליי לחתום )בהתאם לזכויות החתימה( בסמוך    מקרה של מחיקה ו/או תיקון במסמכי ההליךידוע לי כי ב .6
    צעתי.לפסול את ה חיקה/התיקון אחרת תהא רשאית החכ"ללמקום המ 

וענייןהצעתי    כיי  ידוע ל .7 כי   .מחייבת אותי לכל דבר  סמכי  ע כל שפורט במכוללת ביצותי  עהצ  עוד ידוע לי 
 הצעה זו. 

 ימים ממועד הגשתה על ידי .    90הצעה זו בתוקף למשך  .8

הריני לאשר כי הצעה זו מוגשת לאחר שבדקתי את כל מסמכי ההליך, לרבות, ההסכם המצורף לו ומפרט   .9
וכןהשירותים כל  ,  מוגשת    חרא  מסמך,  זו  הצעתי  וכי  ההליך,  במסמכי  הפנייה  יש  יקה  בד  ראחלאליו 

ל הנוגע לחוסר הבנת האמור במסמכי  ו תביעה בכהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/אובחינה כאמור, ולא ת
 .  ההליך ו/או מסמכי אליהם יש הפנייה במסמכי ההליך ואני מוותר עליהם מראש

 

10.  
 
 
ברכה, וב רב בכבוד             
 
 
            .__________________ 
 ]שם המציע[             

 
 
 
 
 



 

 5ופס מס' ט
 

 נו של נותן השירות המוצעפירוט ניסיו  
 

 

מטעם  אני   .1 המוצע  השירות  הליך  נותן  במסגרת  הצעות  להמציע  חשבו י  שירות קבלת  למנהלת    ת נוהנהלת 
 . הסכם הגג

 . ותו  חשבונאתואר בכלכלה או מנהל עסקים א ביקה  מחז אני .2

 . לפחות, במערכת הנה"ח מורכבתים נש 5ניסיון מוכח של הנני בעלת  .3

 . יםומיות או תאגידים עירוניק בעבודת הנה"ח ברשויות משנים   3של  ניסיון מוכח הנני  .4

 . םטיי רלוונמסמכים מ מצ"ב, "להנלהוכחת תנאי סף            
 
 :    להוכחת האמור מצ"ב טבלת ניסיון  .5

 1 2 3 4 5 

הרשות   םש
  גוף אחר /יתומ מקה

בוצעה   ועבור
 דה והעב

 

     

      מהות העבודה  

היקף השעות   
 שבוצעו בעבודה  

     

מועד תחילת ביצוע  
 ה  העבוד

     

מועד סיום הביצוע  
 של העבודה  

     

שם איש קשר  
מטעם המזמין  

 ו יד קותפ

     

טלפון ישיר של איש  
 הקשר

     

 

 . עבודות נוספותף אים להוסיא. המשתתפים רש הערות: 

 מת הפרטים, ניתן למלא את הפרטים בטבלה, באמצעות מסמך  חוסר מקום להשל ב. במקרה של  

 שיצורף לתצהיר וכחלק בלתי נפרד ממנו.                           

 להוכחת הניסיון המפורט לעיל. שונות צות המל /כמו כן, מצורפות אסמכתאות  .6

 



 

 ן תצהירי אמת.כי ותומת תישמי, זו חאני מצהיר/ה כי זהו  .7

 
_____ _ _______ 

 חתימת המצהיר/ה 
 

 אישור

 

. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר

יר את __/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצה זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _______

אם  וכת  האמ יהא/ת י  כן  יעשה/תעשה  צפו הלא  תצהירו/ה א  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  י/ה 

 וחתם/ה עליו בפניי.

 ________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 



 

 6טופס מס' 
 
 

 
 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" 

 
 
לרבות   .1 הדין,  מכוח  עלינו  החלים  ולאיסורים  לחובות  הח"מ  1977-ל"זהתש ,  ונשיןהעק  חובנוסף  אנו   ,

 ים ומצהירים בזאת כדלקמן:ב _________ מתחיי_________________________ 
 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל   .1.1
על  ב  או   חכ"להשל  להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל  ערך במטרה  

קשר להליך התקשרות ו/או כל  בו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר,    להחכ" תפקיד בה ו/או עובד  
 נה הנובעים ממנו.הסכם/הזמ

 
ו/או    החכ"לעובד  ו/או    עירייהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ב .1.2

מיד לקבל  מנת  על  גורם אחר  כל  ו/או  חסמי מטעמה  לכ קה  דיוי/סוע  ו/או  להליך התקשרות    ל שור 
 הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

 
ו/או    החכ"לו/או עובד    עירייהשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בו/או ל  ללא לשד .1.3

 ם בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית. מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירי
 

לאמור   .1.4 בניגוד  פעלנו  ההתקש  1.3  עד  1.1  בס"קלא  הליכי  במסגרת  של  רלעיל  כל    החכ"לות  ו/או 
 בעים מהם.והסכם/הזמנה שנ 

 
שומרת לעצמה את    החכ"ללעיל, ידוע לנו כי    1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף   .2

דעתה שיקול  עפ"י  לגבי   הזכות,  ההתקשרות  בהליך  לשתפנו  לא  נעשתה הבלעדי,  כי  חשד  קיים  ולה  הפע  ו 
)בסעיף   ,וראמכ אחר  הליך  בכל  "  ו/או  ההתקשרותזה:  לקבלהליך  לא  ו/או  בהליך    "(  הצעתנו  את 

את   שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  ההתקשרות  בהליך  זכייתנו  את  שהוא  זמן  בכל  לבטל  ו/או  ההתקשרות 
 ך ההתקשרות.ההסכם/ההזמנה הנובעים מהלי

 
קבלני   .3 עובדינו,  לידיעת  זה  נביא תוכן סעיף  ומי מטעמנו  נצי,  שלנו  משנהאנו  מעורבים בכל  הגינו, סוכנינו 

 ו/או הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.  החכ"לשל  ת דרך שהיא בהליך התקשרו
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 

 שם: _____________________ 
 

 חתימה: ___________________ 
 
 

 חותמת: ______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 טופס מס' 7
 

םחים ביטוקיואישור    פקת האישור  הנ תאריך 
______:____  

בה. המידע המפורט באישור  וקף, בהתאם למידע המפורט פוליסת ביטוח בת נה ך שלמבוטח ישהווה אסמכתא לכאישור ביטוח זה מ

התנאים  ם באישור זה לבין רטי ם שמפובין התנאים זאת, במקרה של סתירה ליסה וחריגיה. יחד עזה אינו כולל את כל תנאי הפו

 . רב עם מבקש האישויטיבאישור זה מ  במקרה שבו תנאי יסת הביטוח למעט בפול  ר והאמים בפוליסת הביטוח יגבר עובקה

 
הראשי  מבקש האישור   

 
  וספיםגורמים נ

  הקשורים למבקש
  האישור וייחשבו
   כמבקש האישור

ק  העיסו ו  העסקה אופי     מבוטחה
ח המבוט   

האישור מבקש עמד  מ  
 

  החברה הכלכלית : שם
ות דרלפיתוח ש  

 

עיריית שדרות  : שם
פי סמך של  ו/או גו

ות ו/או  עיריית שדר
תאגידים עירוניים של  

עיריית שדרות ו/או  
גופים קשורים לעיריית  

מי שממן  שדרות ו/או 
ו/או את     העבודותאת 
ן חלק  

: טחהמבויסוק הע שם   
ת שירותי הנהלת  אספק 

 חשבונות 
 

 
 מזמין שירותים 

 

 ת.ז./ח.פ  ח.פ. ח.פ

ן מע    מען מען  

סוג  
ח ביטו ה  

 
חלוקה  
לפי  

ולות  גב
ות  אחרי
או  

כומי  ס
 ביטוח 

  מספר
 הפוליסה 

וסח  נ
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

 
 

  ךארי ת
 סיום 

בול אחריות לכלל ג  
לות המבוטחפעי / 

ווי שסכום ביטוח/  
 העבודה 

השתתפות  
עצמית  
בה  )אין חו

להציג  
( נתון זה  

  כיסויים נוספים בתוקף  מטבע 
יםוביטול חריג  

פה קולת ה למקר   

ג׳  צד    ת בלצואחריות  -  302   ₪   1,000,000   ביט   
שיפוי בגין  הרחב  - 304

 מבוטח חדלי המעשי ומ
חבות    –הרחבת צד ג'  - 307

כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי  
יסה בגין  המכוסה בפול 

 קבלנים וקבלני משנה  
ל תחלוף  ויתור ע - 309

לטובת מבקש האישור,  
ק  נז רם למי שגבגין  למעט 
 . בזדון
זק  כיסוי בגין נ -  312

 מוש בצמ״ה שנגרם משי
 כיסוי לתביעות מל"ל  - 315 

מבוטח נוסף בגין    - 321
  –מעשי או מחדלי המבוטח 

 ור מבקש האיש
 המבקש מוגדר כצד ג׳  -322
 אשוניות ר  - 328
רכוש מבקש האישור   - 329

שי למעט נזק  יחשב צד שלי
 שנגרם לרכוש מבוטח 

 
ת  אחריו 
דים מעבי  

ט בי   בת אחריות צול  – 302   ₪      
ויתור על תחלוף    - 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה    - 319

וייחשב כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
עבידים כלי  הרחבת מ - 342

 ירייה  
כיסוי  הרחבת   -344



 

 

   הפוליסהיטול/שינוי  ב

וח הודעה למבקש האישור בדבר  שלחר מלאיום  60נס לתוקף אלא ייכ פוליסת ביטוח, לאשל ביטול שינוי לרעת מבקש האישור או  
 ול. השינוי או הביט

 

 

 
 

 

 

 

 

 לעבודות בגובה 
הרחבת חבות כלפי   - 355

  ם וקבלני משנהקבלני
מעבידים  ת בובביטוח ח
חשב  ש האישור יהיה ומבק
 ם כמעביד

 
אחריות  

ועית מקצ   
 

 יש)
לול  לכ
  ךי ארת
א  ל ר׳ טר

יאוחר  
ממועד  
חתימת  
  (ההסכם

  

    000,000,4 אובדן מסמכים  - 013 ₪      
ות צולבת  י אחר - 302

)למעט בגין אחריותו  
ש  המקצועית של  מבק

אישור( ה  
  השמצה , דיבה - 303

הרע  לשון והוצאת   
ל תחלוף  ער יתוו - 309

,  לטובת מבקש האישור
גרם לנזק  י שמ  ט בגיןמעל

 ון בזד
  מבוטח נוסף בגין - 321
  - דלי המבוטח שי או מחמע

שור האי מבקש  
מרמה ואי יושר   - 523

 עובדים 
יעה בפרטיות  פג – 326

ות  אחרירת כיסוי במסג
 מקצועית 

ב/שיהוי עקב  כועי - 327
רה ביטוח קמ  

ראשוניות  - 328  
  6) לוית גיופ תק - 332

 חודשים(

מתוך הרשימה  ד השירות  את קו האישור, יש לציין  בין המבוטח למבקש המפורטים בהסכם  ותיםיר ף, לשבכפו) פירוט השירותים
בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד   ניתן להציג  ון. ן, ביטוח וחסכההו כפי שמפורסם על ידי רשות שוק'  גבנספח  המפורטת  הסגורה

( גורהברשימה הס  

וי יסומ חשבון ראיית, חשבונאית רת וק יב - 077  

 שור חתימת האי
 המבטח: 



 

 8טופס מס' 

 

 בנק טופס פרטי חשבון

 תאריך:___________         

 לכבוד 
 "( המזמין)להלן: "   מ" ( בע1999)ה הכלכלית לפיתוח שדרות ברהח

 ג.א.נ,  

 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 

 "( הספק_____________________  )"___________  / שותפות / עסק: ברההחשם 

 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: 

 

___  _______ _  _____ עיררח' _________________מס' 

 _____ טלפון __________ פקס ____ וד __________ מיק

  מספר תאגיד 

 

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

 ן ________ והבנק _________________ מס' חשבבת כתו

 

בח כספים  בטעות  שיופקדו  שבמידה  בזה,  מתחייבים  באהננו  ההעעומצשבוננו  נחזירם  ת  הבנקאית,  ברה 
 ללא שהות.   החכ"ל גזברות  ל

 

 _________________  ________________ 

 חתימה + חותמת  שם

 

 עו"ד / רו"ח אישור

_______ רו"ח   / עו"ד  ____________אני  מ.ר.   _____  ____ כי  _ מרח'  מאשר/ת,   _________________
 מחייבת את הקבלן.  _______)"הקבלן"(, וחתימתם___ __ טעם _מה מהחתיהחתימה לעיל היא חתימת מורשי 

 

 ______ _________________  _____________ 

 תאריך  חתימה + חותמת 

 

 הבנק אישור 

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

 

_____ ______  ___________________  ___________________ 

 ק בנה  חותמת בנק חתימת ה תאריך 

 
 
 
 
 



 

  9טופס מס' 
 
 

לבדיק  אותהור הפנים  משרד  ענייניםנוהל  לניגוד  חשש  ולמניעת  ברשויות   ה  חיצוניים  יועצים  בהעסקת  
 המקומיות

 

 מבוא   .1
 

יועצים חתקשרות עם סוגים שו הרשויות המקומיות מ ידי חוזה קבלני לביצוע מטלות שונות. ינים של  צוניים על 
עניין אחר שלו, או לבין    עבודתו ברשות המקומית לביןשל חשש לניגוד עניינים בין  ב  מצל להיות באמור, עלו יועץ, כ
 חר שהוא ממלא. א תפקיד 

 
יות תיבחן  מ טרם העסקתם של יועצים ברשויות המקוא לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי מטרת נוהל זה הו

ול להתעורר צורך, שימנעו מצבים שבהם עלה  פידי מנע, לסוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צע
 ינים.חשש לניגוד עני 

 
 בנוהל זה: 

 
במעמד של    קומית היא על פי חוזה קבלנו והוא אינוכל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המ  –"יועץ"   .1

 ת יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי; ועובד הרשות המקומית, לרב 

 
 ת; ומית המק שולרץ המשפטי היוע  –"היועץ המשפטי"  .2

 
 ים; ניגוד עניינן לאיתור חשש לשאלו –"שאלון"  .3

 
חידה, יראו את מנכ"ל הרשות המקומית,  מנהל היחידה שבה יועסק היועץ, ובאין מנהל י  –"מנהל יחידה"   .4

 ת, כמנהל היחידה.יאת מזכיר הרשות המקומ –באין מנכ"ל ו

 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים  .2
 
עבודתו של המועמד  שות מקומית, התנאי לתחילת  ליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברה  כלז, או בבכל מכר (א)

יועץ המשפטי,  י שאלון, ובמידת הצורך, על פי החלטת השייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילו

 ד עניינים וחתימת המועמד עליו. והכנת הסדר למניעת ניג 

מניעת ניגוד העניינים,  מתאים ל  מועמד על הסדרימת ה חתך  מידת הצורבדיקת סוגיית ניגוד העניינים, וב (ב)

 תו. שו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לבין הרשות המקומית וכתנאי לחתימייע

להת (ג) שעשוי  ובמקרה  המתאימים  י במקרים  בהעסקת  עניינים  לניגוד  חשש  על  ע וקיים  מסוים,  לנושא  ץ 

סוגיי  בדיקת  הליך  ולבצע  להקדים  המקומית  ניגהרשות  ה ת  היועץייענוד  בחירת  בשלבי  עוד  וטרם    נים, 

 ו. קבלת החלטה על בחירת

ימשיך   (ד) לא  או  המקומית  ברשות  בעבודתו  יתחיל  לא  כאמור  מועמד  כי  לוודא  היחידה  מנהל  באחריות 

 ים, כפי שנקבע בנוהל זה.ניגוד העניינ  הוסדר נושא שות המקומית, כל עוד לאבעבודתו בר

 

 ים ינניגוד ענימילוי שאלון לאיתור חשש ל  .3
 
ככל שנדרש עוד במהלך הליכי בחירתו של    או  ,תפקיד יועץ ברשות המקומיתלאחר סיום הליכי הבחירה ל (א)

למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד    יועץ ברשות המקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה

ה עני  הרשות  של  המשפטי  היועץ  אל  השאלון  את  להחזיר  יתבקש  המועמד  כשינים.  רטיו  פ  כלמקומית 

 מלאים. 

וגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עבור הרשויות  בנ  צורף להנחיהוגמת השאלון המהשאלון יהיה כד (ב)

 המקומיות. 



 

השאלו  (ג) על  להוסיף  רשאי  המשפטי  לתהיועץ  או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  מסוימים,  ן  פקידים 

ים  ועץ מבצע עבודות עבור גורמ יה  אםזאת,  גרת  בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין. במס

המשפט  היועץ  על  לנוספים,  עובדים  י  משרדו  או  עובדיו  שהיועץ  הלקוחות  ו/או  הגופים  שימת  את  בקש 

 משפטי בנושא במנהל היחידה. עבורם. במידת הצורך יוועץ היועץ ה

 קבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על ידי המועמד לתפקיד. משפטי יהיועץ ה (ד)

 

 עניינים ופתרונהוד היגנ ינת שאלתחב .4
 
קרה, קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על ידי המועמד  טי יבחן האם, בנסיבות המהמשפ  היועץ (א)

היועץ בחלק א' של השאלון,  ש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר  לבין ענייניו האחרים. בחינת קיום חש

ד עניינים,  לניגוחשש    יועץ המשפטי קייםשל ה  תודע ידה. אם לתיעשה על ידי היועץ המשפטי עם מנהל היח

 לק ב' של השאלון, הוא יעביר את המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה ויוועץ בו. ח כאמור, לפי

ידרשו (ב) ומנ   במידת הצורך  נוספים, או  הל היחידה מהמועמהיועץ המשפטי  ד הבהרות לתשובותיו, פרטים 

 פה.  לבע בכתב או  ינים נוספים, התייחסות לעני

ניגוד (ג) שאלת  היועינים  העני  בבחינת  יפעל  פתרונה  בהנחיה  וגיבוש  שנקבעו  לעקרונות  בהתאם  המשפטי  ץ 

 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.  1.1555

ינו האחד של המועמד לבין  תן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, נימב (ד)

ברשות  תפקי ב קוהמדו  ערימית  של  הסדדרך  למנכת  נר  היו יעת  יערוך  עניינים,  הסדר,  יגוד  המשפטי  עץ 

 כאמור, לפי העקרונות המתווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל. 

ה  (ה) סבר  המשאם  ניועץ  לא  המקרה  בנסיבות  כי  עריכת  פטי  של  דרך  העניינים  ניגוד  את  לנטרל  הסדר  יתן 

עני ניגוד  ואילמניעת  מלמנן  ינים,  לפסווס  המועמד  את  בל  זתפקידשמש  מסקנתו  את  יעביר  הוא  ו  , 

דעתו   חוות  את  יעביר  דעתו,  את  שינה  לא  ואם  בכתב,  התייחסותו  קבלת  ולאחר  המועמד  להתייחסות 

דעתו של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן    לראש הרשות המקומית ולאחראי. אם נקבע בחוות

 מית בתפקיד זה. המקו הרשותק המועמד על ידי לא יועס , העניינים  לנטרל את ניגוד

לציין (ו) עניינים  יש  ניגוד  למניעת  הסדר  של  עריכה  נדרשת  כי  המשפטי  היועץ  סבר  שבהם  במקרים  כי   ,

 למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו. 

 

 המשרה ילוי עניינים במהלך מ ניגודל  ששלהיווצר חהחובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול  .5
 

את  יזהיר  המשפטי  בראש    היועץ  מוטלת  עניינים  ניגוד  של  ממצב  להימנע  האחריות  כי  לתפקיד  המועמד 
ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל  

עמידו במצב של חשש  ות לההעשוי ת שלא נצפו מראש  סוגיוב  אות ההסדר,  מקרה של ספק בדבר יישום הוראו
ד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו  לניגו

פי   על  ולפעול  הרלבנטי  המידע  מלוא  את  בכתב  לו  למסור  המשפטי,  היועץ  אל  לפנות  היא  חובתו  בשאלון, 
 תיו. הנחיו

 
 של יועצים  עסקתםוזה הלעגן הוראות נוהל זה בח בההחו .6

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

 



 

 
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 ____ _____ יד: _______________פקלת ת מועמד/              

 תתפקידים וכהונו –חלק א' 

 פרטים אישים  .1
 

 _______________  שם משפחה: 
 

 _______________   שם פרטי:  
 

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

 _____ __ מיקוד: __כתובת: רח': ____________________ עיר/ישוב: ____________ 
 

 ________________________ _____________ מס' טלפון נייד: ___מס' טלפון: _____
 

 תפקידים ועיסוקים .2

של   לתקופה  קודמים  ועיסוקים  ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  תפקידים  )לרבות    4פירוט  אחורה  שנים 
לתפקידים בתאגיד  ס גם  יח תי '(. נא להכשכיר/ה, כעצמאי/ת, נושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד

יו"ב(. נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם  , שותפות, עמותה וכעירייהמכל סוג )
 תפקידים בהתנדבות(. 

 

הפעילות   שם המעסיק וכתובתו תחומי 

 של המעסיק 

 

ותחומי   התפקיד 

 האחריות 

 תאריכי העסקה 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 תפקידים ציבוריים  .3

 . לעיל  2שלא צוינו בשאלה בוריות תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציפירוט  

 שנים אחורה.  4נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד הגוף



 

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4
 

בדירקטוריוניםפירו חברות  רש  ט  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  הם  או  אם  בין  אחרים,  גופים  או  ויות 
 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. 

 שנים אחורה.   4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

התאגיד/   שם 
 רשות/גוף

 עיסוקו ותחום 

התחלת   תאריך 
ותאריך   הכהונה 

 סיומה

 סוג הכהונה

חיצונ או  )דירקטור  י 
בעלי המניות.  מטעם 
שמדובר  ככל 
מהסוג  בדירקטור 

גם    –השני   נא לפרט 
המניות   בעלי  שמות 

 שמינו אותך( 

מיוחדת   פעילות 
כגון  בדירקטוריון, 
או  בוועדות  חברות 

 תפקידים אחרים 

    

    

    

    

    

 

 עילות הרשות המקומיתקשר לפ .5
 

לך, היו  או  יש,  בו  האם  ענין  בעל  שאתה  לגוף  שיאו  המקבל  כאזרח  שלא  קשר,  או  זיקה  לפעילות  ,  רות, 
קשר   או  זיקה  זה  )ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה  שבה  המקומית  הרשות 

, או לגופים אחרים שהוא  לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמ/ת לעבוד
 קשור אליהם(? 

 שנים אחורה.  4כחיים ולתקופה של  להתייחס לזיקות ולקשרים נונא 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  נא

 

"בעל עניין" בגוף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד  
ו/או   אותו  מייצג  ו/או  שלאבו  אחזקה  לפרט  צורך  )אין  לו  חיצוני  כמשמעו  יועץ  בתאגיד  עניין  בחוק    כבעל 

 (.1אגידים הנסחרים בבורסה, בת1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ט  1

–בעל ענין", בתאגיד "  



 

 כן/ לא. 

 אם כן, פרט/י:

 ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ _

_________________________________________________________ ___________________
 ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ____________
____________________________________________________ ________________________

_________ ___________ 

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

 
 לעיל לגבי קרובי משפחתך.    2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  

 ד. בלב בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

)למשל, אם  תית והפרטים הרלבנטיים שנדנא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפח רשו בשאלות לעיל 
זו סוג    עירייה גך  בןבת  הכהונה,  התחלת  תאריך  עיסוקו,  ותחום  התאגיד  שם  את  לפרט  יש  בדירקטוריון, 

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(. 

 

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

____________________________________________________ ________________________
_________ ___________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
 _______________________________________________________ _____________________

_____________________________________ _______________________________________
 ____________________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 ים בתפקידזיקות לכפופים או לממונ .7

 
ומי שאמורים להיות מ  )במישרין או בעהאם את/ה  את/ה    קיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליומונים עליך 

במסגרות   כפיפות  יחסי  ביניכם  מתקיימים  האם  אחרים?  באירגונים  משותפת  בכהונה  מכהנים  מועמד/ת, 
 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 

 כן/לא 

 רט/י:אם כן, פ

 __________________________________________________________ __________________
_______________ _____________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ _______________

 

התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או    ותר מהון המניות המונפק שלשמחזיק בחמישה אחוזים או י מי   .1
הת  של  מהדירקטורים  מ יותר  את  או  התאגיד נהלו  אגיד  של  כדירקטור  שמכהן  מי  שאדם    הכללי,  תאגיד  או  הכללי,  כמנהלו  או 

ות עשרים וחמישה  וח ההצבעה בו, או רשאי למנ המניות המונפק שלו, או מכ  כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון
 –ה זו אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסק

 נכסי הקרן. באמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים  ות בנ השקעות משותפיראו מנהל קרן ל .א

בניי .ב גם את הנאמן כמחזיק  יראו  בניירות ערך באמצעות נאמן,  לענין זהחזיק אדם  "נאמן"  רות הערך האמורים;  למעט    -ה, 
מן,  ו כנא()ו( א2)א()46דר כמשמעותו לפי סעיף  ומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסחברת ריש

 לפקודת מס הכנסה. 102בסעיף   לעובדים, כהגדרתו  להקצאת מניות

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  .2

 

 



 

__________ _________________________________ _________________________________
 ____________________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 ייניםרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד ענתפקידים ועניינים שלך או של ק .8

או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של  , שלך  שלא פורטו לעילדים ועניינים  האם ידוע לך על תפקי
 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:

______________________________________ _________________________ _____________
 ____________________ ________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
___________________________ _______________________________________ __________

_______________ _________________________________ ________ 

 
של   .9 במצב  להעמידך  שעלולים  מקרוביך  ושל  האחרים  קרוביך  של  ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים, 

 חשש לניגוד עניינים 
 

וע  א התבקשת  ניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם להאם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות 
ל  בשאלות  חברילהתייחס  זה  )ובכלל  מקורביך  של  או  להעמיד  עיל,  שעלולים  עסקיים(,  ושותפים  קרובים  ם 

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

 . נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

תפקידים ועיסוקים של קרובים  לעיל )לדוגמה    1-8בשאלות    נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת
 ברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.אלה, ח

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

______________________________________________________________ ______________
__________________________________________________ __________________________

_______ _____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

______________ _______________________________________ ___ 

 
 סוקים פירוט קורות חיים ועי .10

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

   כולל תאריכים.

 

 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 אחזקות במניות  .11
 

במישרי  בתאגידים,  מניות  החזקת  כפירוט  עסקיים  בגופים  שותפות  או  בעקיפין,  או  שלך  ן  או  שלך  לשהם, 
 קרוביך. 



 

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

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

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

)אם   שם התאגיד/הגוף  המחזיק  שם 
אינו   המחזיק 

 המועמד(

עיסוק  זקות % הח תחום 
 גוף התאגיד/ ה

    

    

    

    

 
 אחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים נכסים ש .12

 
עשויים   בהם  שימוש  או  מכירתם  שאחזקתם,  קרוביך,  בבעלות  או  בבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  האם 

 ליו אתה מועמד? מידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאלהע

 שולחנך. ן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך עלב  –"קרוב" 

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

 ____________________________________________________________________________
______________________________________________________ ______________________

___________________________________________________________________________ _
 ____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ ______
 ____________________ 

 ספים בהיקף משמעותיחבות כ .13
 

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

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

 כן/לא 

 
 1968-רות ערך, תשכ"ט חוק ניי 2

–ענין", בתאגיד "בעל   

ד או  ור אח למנות דירקט  וח ההצבעה בו, מי שרשאיבחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכ  מי שמחזיק .1
את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם    יותר מהדירקטורים של התאגיד או

וחמישה   עשרים  מחזיק  המניו כאמור  מהון  יותר  או  עשרים  אחוזים  למנות  רשאי  או  בו,  ההצבעה  מכוח  או  שלו,  המונפק  ת 
 –ן פסקה זו לעני רקטורים שלו;שה אחוזים או יותר מהדיוחמי

 שותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. מיראו מנהל קרן להשקעות  .א

בניירות ער .ב גם א החזיק אדם  יראו  "נאמן"  ת הנאמן כמחזיק בניירות העך באמצעות נאמן,  זה,  לענין  למעט    -רך האמורים; 
ו( או כנאמן,  )(2)א()46ן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  כנאמ   מכוח תפקידו   שמחזיק בניירות ערך רק   חברת רישומים ולמעט מי 

 לפקודת מס הכנסה. 102לעובדים, כהגדרתו בסעיף   להקצאת מניות

 ישומים. בת של תאגיד, למעט חברת ר חברה .2

 

 



 

 אם כן, פרט/י:

 ______ __________________________________________________________ ____________
 ____________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ _____
__________________________________ _________________________ _________________

 ________________ ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

 ____________________ 

 
 לניגוד עניינים כסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש  נ .14

 
ידוע   אחרים,  האם  נכסים  על  לעיללך  פורטו  עניינים  שלא  לניגוד  של חשש  במצב  אותך  להעמיד  , שעשויים 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

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

 . ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה נא להתייחס גם לאחים

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או   –"בעל עניין" בגוף  
 י לו.ייצג אותו ו/או יועץ חיצונו בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או ממכהן בדירקטוריון א

 כן/לא 

 אם כן, פרט/י:

_______ _____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________

______________ _______________________________________ _______________________
___________________________________ _________________________________________

 ____________________________________________________________________________
__________________________________________ __________________________________

_____ _______________ 



 

 הצהרה  –חלק ג' 

 ______________ ת.ז מספר __________________ מצהיר/ה בזאת כי: אני החתום/ה מטה _________ 

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

 ואמיתיים;

עה אישית, אלא  לקרובי ולמקורבי, הם מידי  ע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי,כל המיד .2
כ במפורש  נאמר  כן  לי  אם  ידועים  אינם  הפרטים  שבו  במקרה  וזאת  הידיעה,  למיטב  היא  ההצהרה  י 

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

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

ל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכ .4
 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא; 

ש .5 יחולו  שבו  במקרה  כי  מתחייב  יתעוררואני  או  בשאלון  הצהרותיי  בתוכן  הדברים  ינויים  במהלך   ,
אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ    יות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמידהרגיל, סוג

 המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

 

 
 

 ______________ חתימה:_____                             תאריך:________________          
 
 



 

  מסמך ב'
 

 לחוזה  החכ"לאישור יועמ"ש 
 

הליך   סכםהה ממסמכי  חלק  הוא 
ידי  -נבדק על  הסכם. הכדין  שפורסם

 הח"מ והוא מאושר לחתימה. 
 

 _____________, עו"ד
 

 תאריך: __________ 
 

 מתן שירות להסכם 

   2023ביום ______ בחודש______ בשנת  ת בשדרושנערך ונחתם 

 
 
 

   מ"( בע1999רות )החברה הכלכלית לפיתוח שד
 רות  שד, 6בר לב מרח' 

 ("החכ"ל" ו/או: "המזמינה"  )שתקרא להלן
 מצד אחד 

 ל  ב  י  ן 

 _________________________________ 

 _________________  ח.פ./ת.ז. :  

 __ __________________________  כתובת:

 _________________  טל:

 ________ _________ פקס:

 "(תן השירותנו)שיקרא להלן: "

 מצד שני 

שירותי  והמזמינ הואיל  למתן  הצעות  לקבלת  בבקשה  פנתה  חשבוה  הסכם  תנו הנהלת   למנהלת 
 ;להסכם זה כמפורט במסמכי הפניה המצורפים"( השירות)"

 ; מזמינהל ונותן השירות הגיש הצעתו   והואיל

     למפורט םבהתא ירותיםהש בנותןזמינה כרזים של המוועדת המ  בחרה__________וביום            הואילו
 ;להלן זה בהסכם                                    

עצ והואיל כקבלן  השירות  את  יספק  השירות  שנותן  לכך  הסכימו  כמפורט  והצדדים  הכל  מאי, 
ה השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק  ובפנייה על מסמכיה השונים ונספחיבהסכם זה  

 י נפרד הימנו.בלת

 נה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לזאת הות

 אמור במבוא ובנספחים להסכם זה, ייחשבו כחלק בלתי נפרד של ההסכם. כל ה .1

 מהות ההסכם .2

בור התמורה המפורטת במסמכי  תן השירות מקבל על עצמו, עהמזמינה מוסרת לנותן השירות ונו
ה   ההליך ואחריותו  חשבונו  על  לבצע  להסכם,  וההמצ"ב  המקצועי  ובאופן  ביותר  בלעדיים  טוב 

הכל בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף    ,המזמינה את השירותים    ולשביעות רצונה המלאה של 
 . כדיןלקיומה של הזמנה תקציבית מאושרת וחתומה 



 

  ורההתמ .3

כמפ  .3.1 השירות  מתן  התמורת  של  לקיומה  ובכפוף  זה  בהסכם  מאושרת,  ורט  תקציבית  זמנה 
בי  ל"החכתשלם   ההשירות  צוע  בגין  של  תשירות  לנותן  תערי  3ועץ  ימורה  מחירון   ףלפי 

 מורה"(. )להלן: "הת  20%פחות  צר  החשב הכללי לאו  של ות שונים(  ועועצים לניהול )מקצי
שההסכם בתוקף ובכפוף לביצועו    בפועל ובכפוף לכך   עבודה  שעתבגין כל    ירוף מע"מ כחוקצ

 .  ל" החכעות רצון  לשבי

 

  3יועץ תעריף 
 סימלי  מק

 1.5.2022נכון ליום 

לאחר הפחתה של   ץשעת יעועלות  15%הפחתה של 
20% 

 ח ש"  165.6 ש"ח  41.4 לשעה  ₪ 207
 

ות  ועיועצים לניהול )מקצמחירון  ףיתער של  3ץ דכון מחירון יוע בהתאם לעעדכן ה תתהתמור .3.2
 . צרהחשב הכללי לאו   שלשונים( 

 ם לחברה. השירותינותן להתקשרות בין אשונה  הרבשנה כול לא ת 3.2הוראת סעיף  .3.3

נה  סופית ואי   ה הנקובה בהצעת המציע הינההצדדים מצהירים ומסכימים בזה, כי התמור  .3.4

 היה זכאי לתוספת כל שהיא בגין התייקרויות כלשהן, מכל ניתנת לשינוי ונותן השירות לא י 
צעתו אף אם היקף הרכישה יוקטן או  רות במחירי הין וסוג. נותן השירות יספק את השימ
ת ו/או פיצוי בגין כך אלא  , על פי שיקול דעתה, ולא יהיה זכאי לכל תוספל"החכל ידי גדל עיו

תוצי כן  ה  ל"החכא  אם  בצירוף  בכתב  חתומה  הגדלת  דרישה  על  מאושרת  תקציבית  זמנה 
 השירות. 

 מהות ההסכם .4

 .ההסכם  תקופת כל מהלךב  התמחותו  וםבתח שירותים לחכ"ל  יספק  השירותים  נותן .4.1

  השירותים   מתן  לשם  המנהלת  ודרישות  המטלות  מלוא  לבצע  יבמתחי  השירותים  נותן .4.2
 :היתר בין ,זה ובכלל ,רצונה לשביעות 

 ;החשבונות הנהלת מערכת  של כולל יהולנ .4.2.1
 ;תקופתיים )תזרים , ה"רו , מאזנים( כספיים דוחות הכנת .4.2.2
 ;נהלהלה  תקופתיים  דוחות הכנת .4.2.3
 ;עסקה לקוחות  וחשבונות  ספקים חשבוניות הקלדת .4.2.4
 ;לקוחות  עסקה וחשבונות   הכנסה יותחשבונ הפקת .4.2.5
 ;שיקים + ב"מס  – לספקים  תשלומים הפקת .4.2.6
 ;שוטף באופן )עירייה( לקוחות ספקים כרטיסי והתאמת ניתוח .4.2.7
 );המנהל עם  בתאום(פרויקטים ובדיקתם  טיסירכ ניתוח .4.2.8
 ;בנק בשוטף מותהתא .4.2.9

 );לחודש (15  במועדן הכנסה מס (PCN874), מ"מע  – המס לרשויות דיווחים .4.2.10
 );גמל קופות  כרטיסי  התאמות כולל( שכר  מחשבת שכר פקודות וםריש .4.2.11
   ברה או מי מטעמו.חמנכ"ל ה לפי דרישת  ף נוס  שירותכל  .4.2.12

 

  נותן   של  חובותיו  את  צותלמ  בכדי  בו   אין   ,לעיל  4.2  בסעיף  הפירוט  כי  ,זאתב  ומובהר  מוסכם .4.3
  במסגרת   ינהשא  פת נוס  ודרישה   מטלה  כל   לבצע   חייב   יהא  א והו  ,זה  הסכם   לעניין   השירותים

 .המנהל דרישת י"עפ ),והאופציה( ההסכם תקופת בכל  ,ל"הנ  הפירוט

 אחר  מוסמך  גורם  וכל  מנהל  ותלהורא  הישמעות  תוך  השירותים  נותן  י"ע   יסופקו  השירותים .4.4

 .מטעם המזמין

 . נותן השירותבאופן אישי על ידי   ת יבוצעהשירו .4.5



 

 (.  המנהל"ן: ")להל נכ"ל החכ"ל או מי מטעמו למיהיה כפוף   רותן השינות .4.6

מתן   .4.7 במשרדי    הנציג יידרש  השירות  במסגרת  נוכח  בעיריי ,  החכ"ללהיות  פגישות  ה  לקיים 
 . ייםעם בעלי התפקידים הרלוונט חכ"ל וב

ידי  יקבע  ובמידה   .4.8 בוצע    ל" החכעל  השירות  ל כי  הוראותיובאופן  לפי  שלא  ו/או  נותן  קוי   ,
ת ההשלמות הנדרשות, ללא כל  בצע אלבצע בשנית את השירות הלקוי ו/או ל  השירות יידרש

 תוספת תשלום.  

השירות   .4.9 הנותן  מסמכי  לדרישות  בהתאם  השירות  את  נפרד  יבצע  בלתי  חלק  שהינם  הליך 
דיווחים שוטפים בא, ימהסכם זה וידווח  עבודה  פגישות  טלפון, פקסימליה,  מצעות הקיים 
 דרכים נוספות.  דוא"ל וב

  ימים   5  המזמינה  במשרדי  ולעבוד  אישי  באופן  השירותים  את  לספק  מתחייב  השירותים  ותןנ .4.10

  בשעות   שינוי   כל  ").בודההע   שעות"  :להלן (  לפחות  עבודה  שעות  8  למשך  יום  כל  ,בשבוע
 .המנהל לאישור  ףכפו העבודה 

  או   טכנולוגי  אמצעי  בכל  או  נוכחות  שעוןב  עבודתו  שעות  על   יחתים  השירותים  נותן .4.11
המזמיןאחר    יאלקטרונ  עבודה    ,שיספק  יום  ובסיומהבתחילמדי  העבודה  כי    ,ת  ומתחייב 

מובהר    ").ח השעות"וד"  :להלן(אמתי וישקף נכונה את שעות העבודה בפועל    הדיווח יהיה 
  להפסקת   להיוע   זה  הסכם  הפרת  מהווה  ,לעיל  כמפורט  החתמה  וביצוע  ווחדי   כי אי  ,בזאת

 .מיידי באופן ההתקשרות

 ותן השירות  תחייבויות נה .5

מ .5.1 על  יקפיד  השירות  השנותן  הוראות  תן  פי  על  ו/או  זה  בהסכם  הקבועים  במועדים  ירות 

 ן.המנהל ועפ"י הוראות כל די

דין  תחייב לשמנותן השירות מ .5.2 כל  ולקיים הוראות  והוראה של  ור  נוהל עבודה  וכל הנחיה, 
לת החוק,  ושל  תפקידם  דרהמנהל  שיבצעו  כך  עובדיו  את  ולהנחות  ליידע  שמירה  ך,  תוך 

נוהל עבודה והוראה כאמור הרלוונטיים  כל ד  קפדנית ומוחלטת של הוראות ין וכל הנחיה, 
ופעולותיו   שירותיו  עלמתן  השירות  נותן  הסכםשל  פי  ל  ל  מלאה  באחריות  ולשאת  כך  זה 

ל נזק  כל  למניעת  וביעילות  בקפדנות  יבוצע  ודרישות    לכ"ח שהשירות  הוראות  מילוי  ותוך 

 ינתנו.י, ככל שרייהומהנדס העי  החכ"ל

בשאר  .5.3 לפגוע  בביצוע  הורא  מבלי  לפעול  ומתחייב  מצהיר  השירות  נותן  ההסכם,  ות 
הסכם   נשוא  בטיחותיהתחייבויותיו  באופן  לזה  בהתאם  הבטיח,  חוקי  לרבות  דין,  ות  כל 

 בעבודה.  

השירות יתרשל בביצוע השירות ו/או לא  ן למען הסר ספק מובהר ומודגש, כי ככל שנות .5.4
 השירות בתמורה כלשהי. נותן  ואו ולשביעות רצון המנהל, לא יזוכה יבצעו במל

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד וקיום דיני העבודה  .6

ורשיו ופועליו הינם בגדר  כי נותן השירות, עובדיו ממפורשות    מוצהר בין הצדדים מוסכם ו .6.1
נקשרים ואין  עצמאי,  קבלן  ה   ל"החכ ין  ב  של  נותן  ואין  ומעביד,  עובד  יחסי  שירות,  לבינם 
תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג  לכל    עובדיו מורשיו ופועליו זכאים

 לעובד ממעבידו.

כי    מוסכם .6.2 העובדינותן השירבזה מפורשות  בשכר  יישא  בלבד  הנוגע  ות  בכל  וכך  ם מטעמו 

סוציאליות המ והטבות  וגילתשלומים  ופועליו  לעובדיו  ונוהג  דין  כל  פי  על  לא     ל" החכעים 
 . שא בכל תשלום או הטבה כאמורית



 

את  נות .6.3 לשפות  בזאת  מתחייב  השירות  מעובדיו    ל"החכ ן  למי  ו/או  לו  לשלם  תחויב  אם 

  ל " החכמעביד בין  -חסי עובד תה של ערכאה כי התקיימו י עים מקביעלומים כלשהם הנובתש
 ובדיו.  מעובין נותן השירות ו/או מי 

בע כי  שייק  שליטה בתאגיד נותן השירות, הרי שככלככל שהנציג הוא נותן השירות ו/או בעל   .6.4
דשי יעמוד על  הנציג הוא עובד של החכ"ל או של העירייה, מוסכם בזאת מראש כי שכרו החו

 הקבוע בחוק.  המינימום שכר

לנותן השירות, כי  ע  מתחייב בזאת שלא לסטות מהוראות חוק עבודת נוער. ידו  נותן השירות  .6.5
 . ל" החכהנ"ל כמוה כהפרת ההסכם עם הפרת הוראה מהוראות הסעיפים 

 ור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור בהסכם זה להלן.  ן באמ אי .6.6

וספים או אחרים על האמור בפנייה  שום תמורה או גמול כספי נהא זכאי ל נותן השירות לא י  .6.7

 ומסמכיה.  

  כי   ,מוסמכת  ערכאה   ידי  על   וייקבע   היה   כי  ,בזה  ומוסכם   מוצהר  לעיל   מהאמור   עלגרו   מבלי .6.8
  יחולו   ,השירותים   נותן  לבין  המזמין  בין  מעביד  עובד  יחסי  התקיימו  ללעי   רהאמו   אף  על

 :הבאות ההוראות

 שכר   מסכום    60%  של  בשיעור  תמורה  על   מלכתחילה   הסכימו  כאילו   הצדדים  תא   יראו   .א
  )השירותים   ותן לנ   ששולם   אחר   סכום  וכל  תוספות  ,התייקרויות  ,מ"מע   כולל (  הכולל  הטרחה 

 ").ופחתהטרחה המ שכר" :להלן(

ביצוע    עבור   והוגנת  מלאה  הנה  המופחת  הטרחה  שכר   כי  בזאת  מצהיר  השירותים  נותן   .ב
  מעביד  עובד   יחסי  התקיימו   כי  ייקבעש  וככל   אם   ,זה  הסכם  פי   על  יבויותיו התחי   מלוא

 .כאמור

מעבר לשכר   זה  הסכם  םע  בקשר  שקיבל  הסכומים  כלל  את  למזמין  ישיב  ותיםירהש  נותן.  ג
 הסכם   במסגרת   שקיבל  אחר  תוספות וכל סכום  ,התייקרויות  ,מ"מעכולל  (הטרחה המופחת  

 ובצרוף   רכןלצ  המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  תוספתב  והכל  "),ההשבה  סכום"  :להלן(  )זה
 .השבה בפועלה  למועד ועד תשלומם  ממועד ,מקסימאלית ריבית

פי  ע  תים השירו  לנותן  שתחוב  סכום  מכל  ההשבה  םסכו  את  לקזז   זכאי  יהיה  המזמין    .ד ל 
  קיומם   הקביעה על  השירותים עקב  לרבות כל סכום לו יהא זכאי נותן  ,או כל דין/הסכם זה ו

פסיקת  מעביד  עובד  יחסי  של פי  מוסמכתערכא   על    הסכום   לתקרת  עד  והכל  –  כאמור  ה 
  מטעמו   מי   או /ו   השירותים  לנותן   לשלם  המזמין  על  כי  המוסמכת  אהרכהע  י"ע   שייפסק

 .יללע  )ג( ק"בס האמור   בהתקיים

 תנאי התשלום .7

  1-ות, מלתשלום עבור חודש )או חלק ממנו( בו ניתן השיר   חשבון  חכ"לל נותן השירות יגיש   .7.1
שלאחר    10ועד   בחודש  )להלן:  לחודש  להסכם  בכפוף  להצעתו  בהתאם  השירות,  אספקת 

 "(.  יתונבחש"

רות  ן השי, ובתנאי שהועברה על ידי נות10טף +  בתנאי שו  חודש בחודשוי  מד  םישול  החשבון .7.2
לכל חודש של החודש השוטף, אושרה על ידי המנהל בחלקה או במלואה    10-עד ה  עירייה ל

  החכ"ל , לחשבות  ואו מקצת   ושלום, כול לת  א מאושר וכשה  החשבוןהל העביר את  וכן שהמנ 
 של החודש השוטף. ש דלכל חו 30 -עד ה

יתקבלחשבון   .7.3 הקו  שלא  המועד  בחשבות  עד  ו/או  המנהל  אצל  לטועי   ל"החכ בע  יפול  בר 
 מכן.-לתשלום בחודש שלאחר 



 

 לאחר כל ביצוע תשלום יעביר נותן השירות חשבונית מס כדין.   .7.4

 פת ההסכםתקו .8

החל .8.1 בתוקפו  יעמוד  זה  למשך    הסכם  החוזה  חתימת  "   12מיום  )להלן:  תקופת חודשים 
וכםסהה השירות"(  שנותן  התחייבויו  בתנאי  כל  את  לשביעות  יקיים  זה,  הסכם  לפי  תיו 

 . ל"החכ  אה שלרצונה המל

רשאית בכל עת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את קבלת    החכ"ל למרות האמור לעיל,   .8.2
בכת הודעה  מתן  ידי  על  זה  הסכם  לפי  וזאת השירות  השירות  להפסיק  הוראה  ובה  ב 

יעה לנותן  את התמורה המג  ל"החכלם  השירותים לעיל, תש   פסקוהו   ימים.  30בהתראה של  
 ד מועד הפסקת השירות.לה ע השירות בגין השירות שסופק

להאריך    חכ"ל ל .8.3 הבלעדית  הזכות  שמורה  ההתקשרותבלבד  תקופת    ות תקופ  בארבע  את 

זה לא תעלה על  קול קור  חודשים כל אחת, ובלבד שסך ההתקשרות מכוח    12  של עד   תונוספ 
")ל   שנים    5 האופהלן:  י.  (ציה"תקופת  האופציה,  המקורי,  בתקופת  החוזה  תנאי  כל  חולו 

ככל שתבקש החכ"ל לממש את תקופת האופציה, תמסור על  אחרת במפורש.  צוין  אלא אם  
 יום לפני תחילתה של כל שנה משנות האופציה.     30כך הודעה בכתב לזוכה עד 

 המחאת זכות או חובה  .9

פנייה  מבין מסמכי האו איזה  זה    םירות לא יהא זכאי להמחות זכות מזכויותיו עפ"י הסכנותן הש 
גוף ו/או  אדם  עפ"י  אחר    לכל  מחיוביו  חיוב  להמחות  זכאי  יהא  לא  כן  משנה.  קבלן  לכל  לרבות 

בה אלא  אחר,  גוף  ו/או  אדם  לכל  השירות,  למתן  חיוביו  לרבות  זה,  מראש    ל"החכסכמת  הסכם 
 ובכתב. 

 ביטוח  .10

ו/או    מזמינהה .10.1 שדרות  לפיתוח  הכלכלית  החברה  תקרא:  )ביטוח(  זה  שדרות   בסעיף  עיריית 
עיר של  סמך  גופי  שו/או  ו/או  יית  גופים  דרות  ו/או  שדרות  עיריית  של  עירוניים  תאגידים 
 קשורים לעיריית שדרות. 

מהתחייבויות   .10.2 לגרוע  השירותמבלי  זה   נותן  חוזה  פי  יהיה    על  הוא  להם  לנזקים  ומאחריותו 
על דין,  -אחראי  כל  השירותפי  בה  נותן  כמפורט  ביטוחים  לעשות  עלות  מתחייב  זה.  סכם 

וההשתתפויות   על  העצמיהביטוחים  יחלו  השירותות  הביטוח    בלבד.  נותן  דרישות  כל 
של   הביטוח  בפוליסות  ייושמו  זה  בהסכם  השירותהרשומות  בין    נותן  ההתקשרות  לפני 

 ם.הצדדי

יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.     נותן השירות .10.3
    מזמינהיבוא בטענה או דרישה כלפי ה  ו שלאמצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמ    שירותנותן ה

נזק   כל  סוג  בגין  מכל  שיבוב  תביעת  לגבי  גם  וכך  כאמור,  אותם  לבטח  היה  שניתן  אבדן  או 
 עות תחלוף מחברות ביטוח. לרבות תבי

ק .10.4 ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  יום  הביטוח 
קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ישור  )להלן: א  7ביטוחים המצ''ב טופס  

או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון     מזמינההנם מזעריים ואין בהם משום אישור של הזה,  
על  ה לביטוח.  השירותעומד  וכפי    נותן  האפשר  ככל  לביטוח  וסכומים  ביטוחים  לקבוע  יהיה 

 ולצד שלישי.   מזמינה נוע הפסד לו, להסיכון על מנת למ

את התחייבויות    בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה  לא נועד לצמצם   מובהר .10.5
ינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים  על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים ה

יהיה    נותן השירותלעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על  
ת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות  ובמידללמוד דרישות אלו  

 בביטוחיו ללא הסתייגויות.  וליישמן

 



 

הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  את הוראות פוליסות    נותן השירותהפר   .10.6
יהיה  מזמינהה השירות,  שייגרמ  נותן  לנזקים  לאחראי  ולא     מזמינהו  ובלעדי  מלא  באופן 

לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי  יינה  תה
 והבאים מטעמה כל טענה כאמור.  מזמינהה

בדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת ל  נותן השירות .10.7
 ובה בפוליסה. לגבול ההשתתפות העצמית הנק

החת  14 .10.8 לפני  עבודה  עימי  הימה  לחתימת  וכתנאי  זה  הסכם  ימציא    מזמינהל  זה,  הסכם  על 
כפי  את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים    מזמינהל  נותן השירות

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

לפני  14 .10.9 עבודה  בפוליסות,  תום    ימי  ו/או  ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת 
 . אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת   מזמינהל נותן השירותימציא   

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן   .10.10
ין, בין אם חברת הביטוח התחייבה  פי ד  על פי הסכם זה ו/או על   נותן השירותלפטור כלשהו  

לידי   והמצאתם  לאו,  ובין אם  כאמור  נזקים  על  כדי     מזמינההלשפות  בה  אין  לעיל,  כאמור 
 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.   המזמינלהטיל על ה

ומוסכם בין הצדדים כי ה .10.11 ל   מזמינה מוצהר  בדוק את אישור קיום הביטוחים  תהיה רשאית 
ות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על  פוליסו/או ה 
על פי דין או אחריות על    מאחריות  נותן השירותמטעמה אינה פוטרת את  או מי     מזמינהידי ה

 פי הסכם זה. 

לשנות או לתקן    ן השירותנות תהיה רשאית לבקש מ   מזמינה מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .10.12
את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם.    ו/או  את הפוליסות

ם ו/או הפוליסות ולא  לתקינות אישור קיום ביטוחיהבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור 
 אחריות כל שהיא.     מזמינה תחול עקב כך על ה

השירות .10.13 פו  נותן  העתקי  להגיש  רלווניכול  שאינו  מידע  כל  ימחק  ובה  לדליסות  רישות  טי 
סודי  מזמינהה עסקי  מידע  כתובות,  אחרים,  ספקים  או  מבוטחים  שמות  מחירים,  לרבות   ,

 וכיו"ב. 

עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם    ים, כי באם יחולמוצהר ומוסכם בין הצדד .10.14
על פי דין בכל הוצאה או נזק    השירותנותן  עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא  

 עקב העיכוב כאמור.  שיגרם

השירות .10.15 מתאים    נותן  לא  סכום  שסיבתם  והפסד  אבדן  לנזק,  דין  פי  על  אחראי  יהיה  לבדו 
 ליסה או הפרת הוראות הפוליסה.  בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפו

ו/או      מזמינהכנגד ה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה    נותן השירות .10.16
בג  נזהבאים מטעמה  זכאי אלמלין  ) או שהיה  זכאי לשיפוי  ( עפ"י  ק שהוא  תוכן הפוליסה  א 

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

יכללו:ה .10.17 ביטוחים  קיום  ואישור  אחריות  ביט   פוליסות  ביטוח  שלישי.  צד  כלפי  אחריות  וח 
 . מקצועיתביטוח אחריות  . מעבידים

נותן  ת העצמיות יחולו על  כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויו .10.18
ההשירות כלפי  לתחלוף  זכותו  על  המבטח  מוותר  לפיו  סעיף  מטעמה,  והבאים     מזמינה.  

. סעיף לפיו המבטח לא  נותן השירותיצע נזק בזדון כלפי  מי שב הוויתור כאמור לא יחול כלפי  
וקודם    הינו ראשוני  נותן השירותוהביטוח של    מזמינה ביטוח כפל כלפי מבטחי היטען לטענת  

. ביטול חריג רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי  מזמינהלכל ביטוח שנערך על ידי ה 
-פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתיח על וע בזכויות המבטח ו/או בחובות המבוטלפג

תצו לא  הפוליסות  לפיו  סעיף  אם  צפוי.  אלא  הביטוח,  תקופת  במשך  תבוטלנה  ולא  מצמנה 
יום מראש. סעיף לפיו   60לכל הפחות   מזמינה עה כתובה על כך בדואר רשום לידי התימסר הוד

 לקבלת שיפוי.   זמינהמבתום לב לא תפגע בזכויות ה  השירות נותןמעשה או מחדל של 



 

תביע  .10.19 בגין:  ביטוחי  כיסוי  תכלול  שלישי  צד  סיכוני  אחריות  לביטוח  של  הפוליסה  שיבוב  ות 
נגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כ

הפ פי  על  ביטוח  בהסדרת  חייב  ברכב שאינו  בכ שימוש  פגיעה  מנועי.  רכב  כל  לביטוח  ל  קודה 
 . שימוש במכשירי הרמה.מזמינהש כולל רכוש בבעלות הרכו

 ירשמו: ית  קצועמ בפוליסה לביטוח אחריות  .10.20

לת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול  עיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחיס .10.20.1
 . נותן השירותלבין   מזמינהמיום ההתקשרות בין ה

וגי .10.20.2 גילוי של  סעיף "תקופת ביטוח  חר ביטול  ים לאחודש  6לוי מאורכת". תקופת 
,  נותן השירותאו אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י  

אותו היקף ביטוח כפי  ב  נותן השירותמכסה את חבות  ובתנאי שאין ביטוח אחר ה 
 הפוליסה שפקעה. 

אחרהפוליסות   .10.21 מקצועי)למעט  בשת(  יות  הידוע  נוסח  פי  על  אחר  תהיינה  נוסח  או  'ביט'  ם 
 טוחי. י הבי הדומה לו בכיסו 

 הרחבי שיפוי: .10.22

  מזמינה , תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המקצועיתהפוליסה צד שלישי ואחריות   .10.22.1
מחדל ו/או  טעות  ו/או  למעשה  אחריותה  השירות של    בגין  סעיף    נותן  ותכלולנה 

א כל  שם  על  הפוליסה  הוצאה  כאילו  הביטוח  יחשב  לפיו  צולבת"  חד  "אחריות 
 מיחידי המבוטח בנפרד.  

אחר .10.22.2 מ ביטוח  היות  את  לשפות  יורחב  של    מזמינהעבידים  כמעביד  תחשב  באם 
 . נותן השירותעובדי  

ול .10.23 ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע  :  תקופת הביטוח וכדלקמןגבולות האחריות בפוליסות 
שלישי   צד  כלפי  אחריות  מעבידים    1,000,000  –ביטוח  אחריות  ביטוח  ש  –₪.  רשום  כפי 

 ₪.  4,000,000 – מקצועיתוח אחריות ביט   הזוכה. נותן השירותבפוליסה של  

שלדעת   .10.24 ביטוחי    השירותנותן  ככל  היקף  את  להרחיב  צורך  השירותקיים  לערוך    נותן  ו/או 
נוספים   יערוך  ביטוחים  משלימים,  השירות ו/או  הנוס  נותן  הביטוח  המשלים  את  ו/או  ף 

 ר לעיל. כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמו

 אחריות על פי כל דין.  נותן השירות, כל עוד קיימת לבתוקףיהיה   מקצועיתביטוח אחריות  .10.25

תן  נו מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב   .10.26
על    השירות    נותן השירות למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם  י כל  על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כ  חלה החובה 
 למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. 

כל סעיפי ה .10.27 על  )ביטוח(  זה    נותן השירות באות לגרוע מחיובי  משנה שבו, אינן  הוראות סעיף 
יא. מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי  חבות כל שה  מזמינהלפי הסכם זה, או כדי להטיל על ה

בעא ה ין  כלפי  כלשהן  תביעה  עילות  ליצור  כדי  כאמור,  ביטוחים  היו     מזמינהריכת  שלא 
  מזמינה ת גורם הנזק )למעט ה קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור א

 מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.  (

 . הווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכםהפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, ת .10.28

 זיקין לגוף או לרכוש נ     .11

יהיה אחראי אחרין הש תנו .11.1 ו/או  ירות  ו/או מחלה  כל תאונה  ובגין  ומוחלטת לכל  ות מלאה 
ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי  נכות  

בעקיפין או  במישרין  אליו,  ובקשר  השירות  לרכ מתן  או  לגופו  כלשה,  גוף  אדם/  של  ו  ושו 
לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או    ת ו/או לעובדיהם ו/אושירוהו/או לנותן    לעירייהות  לרב

זה   ובכלל  כלשהו,  אחר  )נוסח  לאדם  הנזיקין  פקודת  לפי  שלישי  צד  כל  כלפי  אחראי  יהיה 
 פי  הניזוק)ים(, ל  ו/או החכ"ל חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את 



 

לכך, ובכל   יעה שיוגשו נגדה בקשרו תב א אותיו, בגין כל דרישה ו/והוצ  המקרה, על חשבונו
,  ל"החכשירות משחרר לחלוטין ומראש את  דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. נותן ה

ה  עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחל 
ו/א נכות  ו/או/או  נזק  ו/או  חבלה  אובו  לו  או  לגוף  קלקול  ו/או  שאירעו  כוש  רדן  כנ"ל, 

ו/או לרכוש,כתוצאה   גוף אחר, לגוף  ו/או  בכל עילה שהיא,    מהאמור בסעיף זה, לכל אדם 
 לרבות עקב שגיאה מקצועית.

לכל אדם   נותן השירות מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או .11.2
די ביצוע ההסכם ו/או  וך כנה או נזק כלשהו שנגרם תמתאו   נמצא בשירותו, כתוצאהאחר ה

בעקיפיב או  במישרין  הקשורים,  מחדל  או  ממעשה  ו/או  איתו  יפצה  קשר  השירות  נותן  ן. 
 בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.    ל"החכ וישפה את 

 קיזוז .12

ל  ת בהתאם להסכם זה ו/או כ השירומאת נותן  חכ"ל  הגיע לל סכום העשוי ל מוסכם בזה שכ .12.1
לק מק יהיה  ניתן  שהוא,  שעל  ור  אחר  סכום  מכל  או  מהתמורה,  לנותן    החכ"לזז  לשלמו 

נותן השירות בקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם  השיר ידי  וכל ערבות שניתנה על  ות, 
 לכיסוי סכומים כאמור. 

  ל "החכל סכום שעל  או כ / ו  חכ"ללים אשר יגיעו  כום ו/או פיצוי מוסכם ומוצהר בזה שכל ס  .12.2
לש ב היה  ידיאת  על  שנתבעה  מחמת  ו/או    הם  השירות  נותן  מחדלי  ו/או  מעשי  בגין  ג'  צד 
רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לנותן השירות וכן תהיה    החכ"לאו מועסקיו תהיה  עובדיו ו/
לנ  החכ"ל  כל  רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם  סכום שיהיה עשוי  ותן השירות 
 . הסכםעל פי ההסכם ו/או בגין הע לה  להגי 

 פעולות במקום נותן השירותרשאית לעשות  החברה .13

ל    13.1 התחייב  השירות  שנותן  פעולה  לפי כל  עליו  המוטלת  התחייבות  וכל  ביצע,  לא  והוא      בצע 
מילאה      לא  והוא  חשב    ל"החכ רשאית    –החוזה  ועל  במקומו  ו/או לעשותם  בעצמה  )הן       ונו 
לפננותן    באמצעות    השירות  לנותן  שנשלחה  ובלבד  אחר(,  כן  שירות  ידי  י  על  בכתב   הודעה 
 ודעה.  נהל, הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בההמ    

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים  .14

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת    –פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים    –לעניין זה   .14.1
הטו חברותנבת  לרבות  כלל,  תמורה  ללא  הן  אם  ובין  אחרת,  אם  בהנה   אה  בין  תאגיד,  לת 

 גיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.התא

,  ההעיריי רוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניינים" ייחשבו ייצוג בפני  מבלי לג  .14.2
שה  או  ל"החכ או   אחר  שליטה  עירייהתאגיד  הגופים    ו/או   בו   בעלת  כנגד  אדם  כל  ייצוג 

יי זה  לעניין  ל האמורים.  לגופים  רבות עשיית פעולה עבוצוג  נושא הנוגע  גוף בכל  ר אדם או 
 האמורים. 

השירות .14.3 ו/או      נותן  ענין  כל  של  סודיות מלאה  על  ישמרו  מי מטעמו  ו/או  הוא  כי  מתחייב, 
ו בכל דרך העלולה  ל יפע  י מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה וכן לאמידע שיועבר אליו ו/או מ

 עקיפין. והן בלסכל מטרת הסכם זה הן במישרין  

ידו  הגיע אליו עקב מתן השירות לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו שנותן השירות   .14.4 ים על 
ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת    חכ"לל , בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים בהסכם זה

.  ל"החכללא אישור מפורש ובכתב מאת    ,ל"כ הח, לכל אדם שאינו  לעירייההשירותים  מתן  
בקשר לסודיות    "ל על מנת לקבל הוראותיהחכנותן השירות ל יפנה    –פק  בכל מקרה של ס

 המידע. 

 



 

עבור גורם  עבודה  טיפל באיזה תכנית או עמד בקשר מסחרי או ביצע  השירות    ונותןבמידה   .14.5
ו/או שיהיה   על  כלשהו הכלול  יהיה  כך    ת  השירונותן  כלול במסגרת הפרוייקט  על  להודיע 

להפסיק כל קשר כאמור,    והיקפן, והינו מתחייבודות  ולפרט את טיב העב  חכ"ל לבכתב מיד  
מאת בכתב  מפורשת  הסכמה  יקבל  אם  המוגדר    ל"החכ  אלא  בפרוייקט  הטיפול  להמשיך 

 "(. האישור)להלן: " 

לאשר    תרשאי  ל"החכ  .14.6 לסרב  כאמור  ידי  במקרה  על  שירותים  מתן  השירו המשך  ת  נותן 
   נאים.רמים אחרים בעלי ענין או להתנות את מתן האישור בתלגו

ם את  שלא לבצע עבור אותם גורמי נותן השירות  ישור כאמור, מתחייב ליתן א ל" החכ  הסירב .14.7
 העבודות ולהפסיק כל קשר עימם. 

עיים שיש בהם משום לספק שירותים מקצו  נותן השירות  בתקופת ההסכם לא יהיה רשאי   .14.8
ספק    קיים  . אםל"החכותים המוזמנים עבור גורמים אחרים שאינם  השיר  ניגוד עניינים עם

נ של  קיומו  חייב  בדבר  עניינים  השירותיגוד  לנצ   נותן  כך  על  יספק    ל"החכ ג  ילהודיע  ולא 
מורשי   ידי  על  חתום  ובכתב  מוקדם  אישור  יקבל  אם  אלא  אחרים  לגורמים  שירותים 

   .ל" החכ  החתימה מטעם

( החודשים שלאחר תום 12ו, בהתאמה, גם בשנים עשר )יחול   כל ההוראות דלעיל בסעיף זה .14.9
 ההסכם.  תקופת

י  .14.10 אלו  על  הוראות  הן  השירותחולו  ממועס   נותן  מי  ו/או  עובדיו  צוות  על  מי  והן  ו/או  קיו 
 מטעמו. 

 הפרה יסודית של ההסכם  

  חלקם,ינם תנאים עיקריים שהפרתם, כולם או מסעיפי הסכם זה ה  14, 10,  9, 6, 5,  4, 3, 2סעיפים  14
  החכ"למזכות לו, וזאת מבלי לגרוע בביטו תחשב להפרה יסודית של ההסכם המזכה את הצד הנפגע 

 י ההסכם ועל פי כל דין.  לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכ 

ות ברשימות, במדיה  , לרבהחכ"לכל הנתונים בכל חומר שיגיע לנותן השירות במסגרת עבודות עם  15
ם שמורות לה,  ות בה וכל הזכוי החכ"ללהלן: "החומרים"( הינם קניינם של מים ) דיגיטלית, ובתרשי

 מיד עם דרישתה.   חכ"לעברו לום י והחומרי

תכרענה הוראות ההסכם.  –י התאמה בין הוראות הסכם זה לנספחיו בכל מקרה של סתירה ו/או א 16
 תכרענה הוראות הצעת המציע.  –המציע  במקרה של סתירה ביחס להוראות הצעת

ל פה, על  זה שנעשו בכתב או בע להסכםזה ממצה את הסכמת הצדדים לו. כל שינוי או תוספת  הסכם 17
פקות, מכל מין וסוג. זאת, אלא אם נעשו בכתב  ידי צד להסכם זה, יהיו בטלים ומבוטלים ומשוללי נ

 והוחתמו כדין על ידי הצדדים להסכם זה.  

במימוש זכויותיה על פי הסכם זה או   החכ"לי של  הנחה, ארכה, מחדל, הימנעות או שיהו שום ויתור, 18
 מניעה אלא אם נעשו בכתב ובמפורש.   ויתור אוו לא יתפרשו כדין  על פי כל

זה, לרבות לעניין כריתתו, קיומו, הפרתו ו/או ביטולו, ידון אך ורק בבית   עם הסכם  בקשרכל סכסוך  19
 שבע בלבד. -בעיר באר ו הוא ניינית לדון בסכסוך, ואשר מקום מושבהמשפט המוסמך מבחינה ע 

 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו  כמופיע במבוא להסכם. ה הן הסכם ז לצורךכתובות הצדדים  20
הוד  למעט  זה,  ההסכם  הדרכים  לפי  באחת  בלבד,  בכתב  תינתן  העבודה,  ביומן  לרשמן  שיש  עות 

 הבאות:  

  ההודעה כמגיעה ליעדהו את הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז ירא משלוח מכתב רשום לפי כתובת 20.1
 .  בר הגעת דואר רשום עבורוהנמען קיבל הודעה בד ד שבומהמועכעבור שלושה ימי עסקים 

 



 

  מיד עם הגעתה בפועל, ובלבדראו את ההודעה כמגיעה ליעדה ואז יי אלקטרוני, משלוח באמצע 20.2
 . שהשולח וידא טלפונית את הגעתה

 

 במועד המסירה.   ליעדהידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה    במסירה 20.3
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 

 
 נותן השירותים   החכ"ל 

אמצעות מורשי החתימה מטעמו: ב  
________  ___________ ו ___               

ה"ה    מטעמו  החתימה  מורשי  באמצעות 
  ____________ ת.ז.   __________

ז. ____________.  ו_______________ ת.  
   

 אימות חתימה   אימות חתימה 
   

ה  מהריני לאשר את חתימת מורשי החתי
ל "חכהבשם   

א  לאשר  החתימה  הריני  מורשי  חתימת  ת 
 בשם ________________ בע"מ 

   
, עו"ד _________  ______________, עו"ד   

   יועמ"ש המזמין  
 תאריך: ________   תאריך: ________ 

  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 יםנ יינע  יגודנ העדר  ייןנלע  שירותים  ותןנ  תחייבוהת

 :ייב בזאת כדלקמןמתח ")ותן השירותיםנ :להלן                                   מ  "הח  אני

   מתום   חודשים  (6)  שישה  ובמהלך  ,השירותים  מתן  תקופת  במהלך  לי  יהיה   שלא  ת/מתחייב   הנני1.
   שדרות יתוחפל  הכלכלית   בחברה עניין בעלי   גורמים  עם  ואשה  וסוג  מין מכל עניינים  ניגוד  זו התקופ    
   התחייבויותיי  מילוי   עם  בקשר   ,שלישי כלשהו  מצד  טענה  או /ו  לכל תביעה  ה /צפוי  אינני   וכי   ,מ"בע   
 .זה הסכם פי על   

   של   במצב  מטעמי  מי  או  אותי  להעמיד  עלולים  אשר  או מחדל/ו   פעולה  מכל  להימנע  ת/מתחייב   הנני.  2
   כאמור   העבודה   אם  ,אחר  גוף  או  גורם   כל  עבור   העבוד  קבלת  ,לרבות  ,לעיל   כאמור   ייניםענ  ודניג    
 .עניינים לניגוד  שחש של במצב אותי להעמיד  עלולה    

   במצב   להימצא  עלול   אני  שבשלהם  מצב  או  נתון  על כל  מידי  באופן  למזמין  להודיע  ת/מתחייב  הנני.  3
 .תון או המצב האמוריםלי הנד עם היוודע עניינים מיניגוד  של    

   למטרת  שלא  לחברה  השירותים  במסגרת   לידי  שהגיע  כלשהו  במידע  משימוש  להימנע  במתחיי  הנני.  4
 .ביצוע התחייבויותיי כאמור מכרז זה    

   להביא  העלול   ,םגור   כל  עם  להתקשר  ,שלי  כוונה  כל   על   למזמין   מראש   לדווח  ומתחייב   מצהיר  הנני .  5
   .בעניין  המזמין  להוראות   בהתאם  לולפעו   ,אלו  בסעיפים  להתחייבויותיי  ד בניגו  שתהא  תקשרותלה    

לאשר   רשאי  המזמין          ניגוד  העדר  שיבטיחו  אחרות  הוראות   לתת  או   כאמור   התקשרות  לי   לא 
 .בהקשר זה ,והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו ,עניינים     

   מניעת   םע  המזמין  של   החלטה  כל  בגין   שהוא  וסוג   מין  מכל   תביעות   וא  טענות   כל   לי  תהיינה  א ל  6. 
   .עניינים  ניגוד      

   הגורמים  ואת  מטעמי  המשנה  קבלני  כל  ואת  מטעמי   העובדים  כל  את  להחתים  מתחייב  אני  7.
   עניינים  מניגוד  נעלהימ   התחייבות  על  ,עניינים  ניגוד  להם  אין  כי  דומה  ההצהרה   על  המקצועיים     
 .לכאורה עניינים  ניגוד של מצבל  שנקלעו ברגע ,מידית ,לי להודיע בותהתחיי לוע  בעתיד      

  של  למצב  להוביל  העלול  אירוע  כל  גם  פירושו  "עניינים  ניגוד"  זה  מכרז  שלעניין  בזאת  מובהר.  8
 .עניינים  לניגוד פוטנציאל בעל  או "עניינים  לניגוד חשש"    

 :על החתום תי בא ולראיה

   

  תו /ימה חת וחותמת  של נותן 
 השירותים 

 ותן נ  בשם  ים/החותם  של   מלא  שם
 השירותים 

 תאריך 

 
 


