
 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  1עמוד 

 
 

  8/21מכרז פומבי 
 למתן שירותי 

 ייעוץ משפטי שוטף
 2021נובמבר 

   



 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  2עמוד 

 

 לוחות זמנים

 29.11.2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 14:00בשעה  12.12.2021 מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז

 12.12.2021 פתיחת תיבת המכרזים

 26.12.2021 ראיונות מציעים

 

 

 מסמכי המכרז

 הזמנה להציע הצעות ועקרונות המכרז - פתיח

 שאלון - מסמך א'

 הצעת המחיר - מסמך ב'

 הסכם - מסמך ג'

 הצהרת סודיות - נספח א' להסכם

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים - נספח ב' להסכם

 דרישות ביטוח - נספח ג' להסכם

 מפרט השירותים - מסמך ד'

 3.3-3.6 טופס להוכחת עמידה בתנאי סף - מסמך ה'

 רשימת לקוחות וממליצים - מסמך ו'

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - מסמך ז'
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 8/21מכרז פומבי 

 משפט שוטף לאיגוד הזמנה לקבלת הצעות מחיר לייעוץ

 

 כללי .1

עורכי דין העומדים בזאת מזמין  "(האיגוד :"איגוד ערים איילון )ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה( )להלן

                                           למתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף עבור האיגוד.  ,הצעתם למכרז שבנדון הגישלבתנאי המכרז, 

 תיאור העבודה .2

שירותי ייעוץ משפטי שוטף כמפורט במסמך ד' למכרז )להלן:  לאיגודיספק במכרז ייבחר זוכה אחד, אשר 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות יכלול השתתפות בוועדות האיגוד, כתיבת חוות דעת, הכנת  "(.השירות"

מכרזים וחוזים, גביית חובות המגיעים לאיגוד )הוצל"פ( וכן ייצוג האיגוד בהליכים משפטיים, והכל תמורת 

   שכ"ט חודשי קבוע )"ריטיינר"(.

 ופן מצטברהמציעים נדרשים לעמוד בכל תנאי הסף בא –תנאי סף  .3

המציע יהיה משרד עורכי דין )שותפות רשומה או בלתי רשומה( העוסק בייצוג רשויות מקומיות ו/או  .3.1

 איגודי ערים ו/או תאגידים עירוניים. 

עו"ד, הרשומים תחת משרדו )לא תתקבל הצעה משותפת של מספר עו"ד /  3המציע מעסיק לפחות  .3.2

 משרדים(.

 .י מועצה באף אחת מהרשויות המקומיות החברות באיגודכחבר נוכיההמציע וכן עוה"ד במשרדו, לא  .3.3

ו/או לבן לבעלי תפקידים באיגוד כלשהם  שירותים משפטיים ולא העניקבמשרדו, "ד ההמציע וכן עו .3.4

 הזוג ו/או הורה ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה.

 חים.הוצל"פ פתו לא הוכרזו כפושט רגל ואין כנגדם תיקיבמשרדו "ד ההמציע וכן מי עו .3.3

 ניגוד עניינים עם תפקיד אינם עלולים ליצורבמשרדו "ד העיסוקיו האחרים של המציע ושל מי מעו .3.6

 .לאיגוד יועץ משפטיכ המציע

 מובהר כי,  בכל שלב רשאי האיגוד להחליט על פסילת מועמדות של מציע במקרים המפורטים להלן: .3.3

קיומם של ניגודי עניינים מסוג או ברמה שאינה מאפשרת נקיטת אמצעים למניעת ניגוד העניינים  .3.3.1

 ומילוי התפקיד ע"י המועמד בד בבד, באופן סביר וכמתחייב. 

מידע או נתונים עובדתיים שמסר המועמד במסגרת מסמכי המועמדות )אשר אינם בגדר פרט שולי  .3.3.2

 ו כמידע/נתונים שאינם אמת.וזניח( ו/או הראיונות האישיים התברר

נבחר אדם לתפקיד ולאחר מכן התברר כי המידע שמסר, לרבות בדבר השכלתו, ניסיונו והעדר או  .3.3.3

קיום חקירה או הרשעה, לא היה מלא ונכון, רשאי האיגוד לבטל את מינויו ללא הודעה מוקדמת 

 ופיצוי כלשהם.
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 תנאי סף עבור עורך הדין המוצע )עוה"ד הראשי( .3.3

 ראשי מחזיק ברישיון ישראלי לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין במועד הגשת ההצעה.עוה"ד ה .3.3.1

 עוה"ד הראשי הינו בעלים או שותף במציע. .3.3.2

שנים רצופות לפחות, במתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף לרשויות  3עוה"ד הראשי בעל ניסיון של  .3.3.3

 ים עירוניים.מקומיות ו/או איגודי ערים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או תאגיד

לרשויות  3-השנים הנזכרות מעלה, העניק עוה"ד הראשי שירותים משפטיים לפחות ל 3במהלך  .3.3.4

לפחות גוף אחד  מתוכםמקומיות ו/או איגודי ערים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או תאגידים עירוניים, 

 לו העניק ייעוץ משפטי שוטף )בניגוד למטלות מזדמנות( במשך שנתיים רצופות.

 , על עוה"ד הנוסף לעמוד בתנאים הבאים:עוה"ד הראשי מעוניין להיעזר בעו"ד נוסף ממשרדואם  .3.3.3

 בעל רשיון ישראלי לעריכת דין  .3.3.3.1

שנים רצופות לפחות במתן שירותי ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ו/או  3בעל ניסיון של  .3.3.3.2

 איגודי ערים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או תאגידים עירוניים. 

ת, כי עוה"ד הנוסף יידרש להתייצב לראיון אישי וינוקד על ידי הצוות המראיין. לא תתאפשר מובהר בזא

 העסקת עו"ד אחר, מלבד עוה"ד הראשי ועוה"ד הנוסף )ככל שהוצג כזה(.

 מסמכי ההצעה .4

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לעיל יצרף המציע:

 רשומה(.תעודת עוסק מורשה ותעודת רישום שותפות )אם השותפות  .4.1

עורכי דין וכן שמות עורכי הדין, מס' רשיון, ותק  3אישור רו"ח המציע, כי המציע מעסיק לכל הפחות  .4.2

 במקצוע ותקופת העבודה אצל המציע.

 , בנוסח מסמך ה' למכרז.3.3-3.6הצהרה בדבר עמידה בתנאי סף  .4.3

 העתק רשיון עוה"ד המוצע. .4.4

 .אסמכתא כי עוה"ד המוצע הוא בעלים או שותף במציע .4.3

 .3.3.4-ו 3.3.3קורות חיים של עוה"ד המוצע המעידים על עמידתו בתנאי סף  .4.6

רשימת הרשויות המקומיות ו/או איגודי ערים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או תאגידים עירוניים אותם  .4.3

 .3.3.4ייצג המציע כנדרש בתנאי סף 

ום הרשיון של עוה"ד הנוסף יש לצרף את ציל –אם עוה"ד הראשי מעוניין להיעזר בעו"ד נוסף ממשרדו  .4.3

 .3.3.3.2וכן את קורות החיים שלו המעידים על עמידתו בתנאי סף 

 -ושל עוה"ד המוצע )ושל עוה"ד הנוסף  פרופיל משרד המציע שיפרט את ניסיונו הרלוונטי של המציע .4.9

 אופציונלי(.

 מלא וחתום. – מסמך א' )שאלון(  .4.10
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 .ע"ג מסמך ו' –לפחות  ממליצים 3פרטי  .4.11

 ות בכתב לצורך ניקוד איכות ההצעה.המלצ 2 .4.12

 (.9.2כל מידע רלבנטי אחר לצורך ניקוד איכות ההצעה )ר' טבלה בסעיף  .4.13

אישור , 1936 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו .4.14

 הכל על שם המציע. – על ניכוי מס הכנסה במקורתקף 

 בנוסח מסמך ז', מלא וחתום. – 1936-ות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר עמידה בתנאי חוק עסקא .4.13

 מלאה וחתומה. –נספח א' להסכם  –הצהרה בדבר שמירה על סודיות  .4.16

 מלא וחתום. -נספח ב' להסכם  –שאלון ניגוד עניינים  .4.13

  המציעים ביטוחי .5

 שהצעתו תיבחר נותן השירותיםלקיום ביטוחים על ידי  איגודתשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה .3.1

 .", בהתאמה(הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

)ביטוחי המציעים( זה  3הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף  המציע )נותן השירותים( .3.2

טוח" "בי 14תקשרות, סעיף ההסכם המסמך ג' "לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים המפורטים ב

 . ("נותן השירותיםביטוחים )להלן: "אישור ביטוחי הלהסכם אישור קיום  ג'ובנספח 

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ולהלן  .3.3

ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו  םואת מהות השירותים לפי מסמכי הפניה וההסכם במלוא

 ורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.התחייבות לערוך עב

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי הפניה ולהפקיד בידי האיגוד לא יאוחר  .3.4

נותן להסכם "אישור ביטוחי נספח ג'  , אתםוכתנאי לתחילת מתן השירותיםממועד תחילת 

  השירותים.נותן " כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי השירותים

כי בכפוף  נותן השירותיםהחתום כאמור, מתחייב נותן השירותים"  אישור ביטוחי"בנוסף להמצאת  .3.3

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה  לקבלת דרישה בכתב מהאיגוד )להלן: "הדרישה"(

ימציא נותן  וזהלבחון את קיום תנאי הביטוח שבח איגודעל פי פוליסות הביטוח ו/או על מנת לאפשר ל

)להלן: "מסמכי המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבד השירותים לאיגוד את חלקי הפוליסות 

 .נשוא מכרז זה לשירותיםהביטוח"( ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים מסווגים שאינם רלוונטיים 

ה להבהרות מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פני .3.6

ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או 

 .לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח

מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאילו מהוראות הביטוח ו/או  .3.3

תעלם מהן ת, האיגוד נותן השירותיםסרו על ידי דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמ

 , ההסכם ונספחיהם.המכרזוהנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

האיגוד  ,אישור ביטוחי נותן השירותים, כנדרשלמען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת  .3.3

 מתן השירותים.את מועד תחילת  מנותן השירותיםרשאי למנוע  יהיה
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לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמכי הביטוח,  3.3ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף בנוסף  .3.9

( כמי שהפר את ההסכם נותן השירותיםהא האיגוד רשאי לראות במציע )ילעיל,  3.3כאמור בסעיף 

 .במכרז( נותן השירותיםו/או לבטל את זכייתו של המציע )

מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי  .3.10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם )נותן השירותים( וחותמת של המציע

 כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 אופן הגשת המועמדות  .6
 

במשרדי האיגוד. סכום זה לא  ש"ח 1,000של  את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך .6.1

 יוחזר בכל מקרה. 

תחולנה על , כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז .6.2

 המשתתף.

וכל מסמך אחר  4הגשת המועמדות תהא במעטפה סגורה בצרוף כל המסמכים המפורטים בסעיף  .6.3

 ת הוועדה.הנראה למציע רלוונטי לשיקול דע

יובהר כי שירותי הייעוץ המשפטי יינתנו על ידי עוה"ד המוצע בלבד. אם עוה"ד המוצע מעוניין  .6.4

להעסיק עו"ד נוסף ממשרדו בביצוע השירותים, עליו להציגו כבר במועד הגשת ההצעה. על עוה"ד 

 הנוסף לעמוד בתנאי הסף לעוה"ד הנוסף. לא תותר עבודת עו"ד שלא הוצג במסגרת ההצעה.

מובהר כי אף שהוועדה תהא רשאית לפנות למציעים בבקשה להבהרה והשלמת המידע שמסרו   .6.3

בהצעתם, היא אינה חייבת לעשות זאת, והאחריות היא על המציעים לתת מענה מלא, מפורט ומגובה 

 במסמכים הנדרשים כדלעיל.

למענה שפירט מועמד שלא ימלא את השאלון כנדרש, או לא יגיש את מלא המסמכים והאסמכתאות  .6.6

 בשאלון מועמדותו,  או שמועמדותו הגיעה לאחר המועד האחרון, מועמדותו לא תידון.

עותקים  )מקור+ העתק(, במסירה אישית  2את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש ב  .6.3

אחר בדיוק. הצעה שתוגש ל  14:00בשעה  12.12.2021למשרדי האיגוד באזור התעשיה רמלה,  עד ליום 

 המועד האחרון כאמור לא תפתח ולא תידון כלל.

למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' עורכי דין, שאינם מאוגדים במשרד  .6.3

אחד, ובמסגרת אותה אישיות משפטית, וכן, עורכי דין החולקים מקום פיסי לצורך קבלת שירותי 

 הגשת ההצעה, ואינם יכולים להגיש הצעה משותפת.משרד בלבד, אינם נחשבים משרד אחד לצורך 

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או  .6.9

 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.

המכרז )למעט השלמת הפרטים  ערך המציע שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי .6.10

הנדרשים ממנו בהצעתו( יהיה האיגוד רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתו 

הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם האיגוד לא העיר לשינויים כאמור( 
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 י שנמסר למציעים.יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י האיגוד וכפ

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )מאה ועשרים(  120תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  .6.11

)תשעים( יום נוספים והמציע מחויב  90האיגוד יהא רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 לפעול בהתאם לדרישה זו.

המכרזים, מטעם זה בלבד, רשאית לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה וועדת  .6.12

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 ולראות את הצעתו כאילו הוגשה 

 ללא הסתייגות כאמור. 

 הבהרות ושינויים .7

 רשאים להפנות לאיגוד שאלות הבהרה בכתב באמצעות דוא"ל:המשתתפים  .3.1

@AYALONB.CO.ILIGUD  בקובץ 14:00בשעה  29.11.2021עד ליום ,WORD  .בלבד 

רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  האיגוד .3.2

 לא יהיה תוקף לשינויים, הבהרותאו בתשובה לשאלות המשתתפים.  וביוזמת במסמכי המכרז,

השינויים, ההבהרות  יהיו אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, ותיקונים, כאמור,

שינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות  .חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והתיקונים

  שימסרו על ידם. הפרטים לפי או בדוא"ל, פקסימיליה

 שמירת זכויות .8
 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  לאיגודכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .3.1

 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 חובה או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות האיגודאין בקביעת זוכה במכרז כדי להטיל על  .3.2

 בהיקף כלשהו.  האיגודעם 

הא רשאי לאכוף על המציע שהצעתו תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו/ם במכרז  בהתאם י האיגוד .3.3

 לתנאי החוזה. 

ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ניסיונו וכושרו  .3.4

 עם המציע בעבר.  האיגודשל  ושל המציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונ

 ובחירת המועמדבדיקת ההצעות  .9

 בחינת ההצעות במכרז תעשה בשלבים כדלקמן:
 

רק מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר למכרז.  סףהתנאי עמידת ההצעות בבדיקת  - שלב  א' .9.1

 יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב הבא.

 נקודות: 50קריטריונים עד למקסימום של  4ניקוד  –שלב ב'  .9.2
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 פירוט הניקוד קריטריון מס"ד

השנים הנדרשות  3מעל  –שנות ניסיון עוה"ד המוצע  1

 בתנאי הסף

 10נקודה על כל שנה נוספת ועד מקסימום של 

 נקודות

על בסיס קורות החיים של עוה"ד המוצע,  רלוונטיות הניסיון הקודם המוצג 2

שאלון, רשימת הלקוחות וכל מסמך רלוונטי 

באחריות המציעים לצרף כל חומר אחר. 

 רלוונטי לצורך ניקוד סעיף זה. 

 הניקוד יינתן על בסיס הדירוג להלן:

 נקודות 0-4 –ניסיון רלוונטי במידה מועטה 

נקודות  5-7 –ניסיון רלוונטי במידה בינונית 

 נקודות 8-10  –ניסיון רלוונטי במידה רבה  

 –בות שיצרף המציע על בסיס ההמלצות הכתו המלצות מלקוחות 2 3

עבור עוה"ד המוצע, יש לצרף המלצות 

  הנוקבות בשמו.

נקודות לכל המלצה,  0-3יינתן ניקוד של 

בהתאם לרלוונטיות הגוף הממליץ, להתרשמות 

הוועדה מנוסח ההמלצה ומרכיביה ולמשך 

 2-נקודות ל 10הניסיון שיוצג בה, ובסך הכל 

 ההמלצות יחד.

הצעת המחיר )ריטיינר חודשי בש"ח לאחר  מחיר ההצעה 4

ניכוי ההנחה המוצעת( הטובה )הזולה( ביותר 

תקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה. יתר 

מקסימום ההצעות ידורגו באופן יחסי עליה. 

 נקודות. 20

 

 ההצעות שיזכו לניקוד הגבוה ביותר בשלב ב' יעברו לשלב ג'. 7 .9.3

. ועדת המכרזים, או הצוות המנקד שימונה נקודות 20עד  –ממליצים  2שיחות טלפוניות עם  –שלב ג'  .9.4

ממליצים. זהות הממליצים תיבחר על ידי הוועדה, מבין  2על ידה, תערוך שיחות טלפוניות עם 

הממליצים שצויינו על ידי המציע במסגרת ההצעה. כל ממליץ יישאל שאלות זהות ויתבקש לדרג את 

נקודות ועד  10ם ממליץ תנוקד בניקוד מקסימלי של השירות שקיבל מעוה"ד המוצע. כל שיחה ע

 נקודות לקריטריון זה. 20מקסימום של 
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 יעברו לשלב ד'. –( שיזכו לניקוד הגבוה ביותר עד לשלב זה 7ההצעות )מתוך  5 .9.3

במסגרת הראיון, ראיון אישי עם עוה"ד המוצע ועוה"ד הנוסף )אם הוצג עו"ד נוסף(.  –שלב ד'  .9.6

נקודות אם הוצג עו"ד  20נקודות, או עד  30מי מטעמה מעוה"ד המוצע )עד תתרשם ועדת המכרזים ו

הניקוד יורכב הן מניקוד עבור הניסיון הקודם )משך, . הנקודות הנותרות( 10-אשר ינוקד ב –נוסף 

הניקוד  רלוונטיות, גופים דומים וכיוצ"ב( והן מהתרשמות אישית של הוועדה מהמועמד/ים.

 נקודות. 30 –המקסימלי לקריטריון זה 

 . בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם המציעיםאת  הועדהלאחר עריכת הראיונות ינקדו נציגי  .9.3

נקודות( +  30בתום השלב הראיונות יתבצע ניקוד סופי בדרך של חיבור הניקוד עבור שלב ב' )מקס'  .9.3

ההצעה שתקבל את נקודות(.  30נקודות( + הניקוד עבור שלב ד' )מקס'  20הניקוד עבור שלב ג' )מקס' 

 הניקוד הסופי הגבוה ביותר תוכרז כזוכה במכרז.

 סמכויות ועדת המכרזים .10

השלמת מידע,  ,, יהיו רשאים לפנות למועמדים לבירורים, הבהרותהו/או מי מטעמועדת המכרזים  .10.1

יובהר, כי הוועדה תהיה  .ב, לרבות לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף למכרזמסמכים נוספים וכיו"

לפסול הצעה שלא יצורפו לה המסמכים הנדרשים מבלי לערוך פנייה מוקדמת כלשהי ומבלי רשאית 

 לבקש מהמציע את השלמתם והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

רשאית כן  .הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה ועדת המכרזים .10.2

שלא  א חובת הנמקה, כן רשאית ועדת המכרזיםועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, לל

להחליט לקבל מספר לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים 

לא תהא למשתתף כל כי . מובהר בזאת מפורשות, משתתפיםהצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר 

עקב אי קיבול ההצעה או יל ו/או בקשר עם כל האמור לע, מהאיגוד -כספית ו/או אחרת  -דרישה 

 ביטול המכרז.

סלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפ .10.3

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי המכרז, או אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

ת שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאו

הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם 

 המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .10.4

רטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת לדרוש מהמשתתפים פ

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות 

תאימות, בין אם מדובר מולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו  ,מע"מ ודו"חות ניכויים

לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או )תפים במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משת

לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה 

 ובין לאחר מכן סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.
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אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .10.3

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 ידי הזוכה -על םשירותיהתנאי מתן  .11
עוה"ד המוצע בלבד. שינוי בזהות נותן השירות ללא הסכמת האיגוד בכתב ידי -יינתנו על םתישירוה .11.1

יהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות ויקנה לאיגוד את הזכות להביא לביטולו המיידי, מבלי 

 לגרוע מיתר הסעדים הקנויים לו מכוח הסכם זה ו/או הדין. 

יהיה רשאי להעזר באותו עו"ד נוסף לצורך מתן  –ד נוסף אם עוה"ד המוצע הציג במסגרת הצעתו עו" .11.2

שירותי הייעוץ המשפטי. יובהר, כי האיגוד יהיה רשאי לדרוש שמטלות מסוימות יבוצעו על ידי עוה"ד 

המוצע ועל ידו בלבד. מבלי לגרוע מהאמור, עוה"ד המוצע יופיע בדיונים בבית משפט ויהיה נוכח 

 בוועדות האיגוד השונות.

לקבוע במפרט מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, ובהתאם עוה"ד  .11.3

( ולהוראות האיגוד מעת לעת. בנוסף, מתחייב עוה"ד לספק את 'ד מסמךהשירותים המצורף למכרז )

הנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו לסטנדרטים וללתקנים, השירותים בהתאם 

 . הגורמים הרלוונטיים לתחום השירותוהמתפרסמים מעת לעת על ידי 

יועמד לרשות  ,ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו -ובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף עלמ .11.4

   וייחשב כקניינו המוחלט . האיגודללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של  האיגוד

דרת, את כל החומר המקורי , בצורה מאורגנת ומסולנציגי האיגודיעביר הזוכה  הבסיום כל עבוד .11.3

ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר 

במסגרת מתן  האיגוד חומרה ו/או תוכנה אשר נרכשו או פותחו בשיתוף עם  םובכלל במהלך העבודה

 ו.יד-השירותים, בטווח זמן שיקבע על

במכרז בכדי להעניק לו בלעדיות על תחום מתן הייעוץ המשפטי ו/או יובהר, כי אין בזכיית עוה"ד  .11.6

ייצוג האיגוד. האיגוד יהיה רשאי להתייעץ עם עו"ד נוספים ואף לשכור שירותיהם מפעם לפעם, לפי 

 שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לדין.

 ביטול המכרז .12
צאת למכרז חדש מכל האיגוד רשאי לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או ל .12.1

סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, 

 או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

לבטל  -אך לא חייב  –י כל דין, מובהר בזאת, כי האיגוד  יהא רשאי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .12.2

 את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך  .12.2.1

ו/או מהמחיר שנראה לאיגוד כמחיר הוגן וסביר בגין השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו 
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מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת  נוהג האיגוד לשלם עבור השירותים, נשוא

 השירותים.

, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת איגודהתברר ל .12.2.2

ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות 

 , או בלתי שלמים.מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור  .12.2.3

 הסדר כובל.

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצהאיגוד החליט  .12.2.4

 .וו/או כלפי מי מטעמ האיגוד כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 

         

 רענן תימור , מנכ"ל האיגוד           
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 שאלון -מסמך א'

 
 שאלון למועמד לתפקיד יועץ משפטי חיצוני 

 
 

 הנחיות למועמדיםו חלק ראשון: הסברים
 
 מסירת מידע לפי חוק חופש המידע .1
 

זה, אם בהתאם לחוק חופש המידע, הוועדה תהא חייבת למסור מידע שנמסר לידה בתשובה לשאלון א.  
המועמד מביע הסכמה למסירת  -בהגשת המועמדות  תתבקש מסירת המידע ביחס למועמד שיזכה בתפקיד.

 תעשה רק לפי צו שיפוטי. -מידע זה בכפוף לסייגים שבחוק. מסירת מידע ביחס למועמדים שלא יזכו בתפקיד 
 

 הוועדה והאיגוד ישמרו על סודיות הפונים. –ב.  בהינתן האמור 
 
 יבך, מוטלת עליך החובה לעדכן פרטים שנמסרו על ידך, אם חל בהם שינוי לאחר מילוי השאלון!לתשומת ל .2
 
 כל האמור בשאלון זה בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. .3
 
יש להקפיד לענות על כל השאלות במקומות המיועדים לכך, ולא להפנות לקורות החיים. כאשר התשובה  .4

 שלילית או שאין מה לפרט, יש לציין זאת במפורש. 
 

הערכת המועמדים תתבצע בהתבסס על המידע והפרטים שיפרטו המועמדים בשאלון ובקורות  .3
שעשוי להיות רלוונטי לשיקול דעת הוועדה. החיים. משכך, יש לכלול בתשובות לשאלון כל מידע 

מועמדים שלא השיבו בצורה מלאה, לוקחים על עצמם את הסיכון הכרוך בכך, לרבות כל סיכון של 
 בהירות בתשובה.-אי

 
 הועדה עשויה להיעזר, לפי שיקול דעתה, בכל מידע נוסף על זה שנמסר על ידי המועמד. .6
 
שאלון שמולא באופן חלקי או שלא צורפו אליו תעודות ו/או הועדה לא תדון במועמדותו של מי שהגיש  .3

 אסמכתאות כנדרש. לא תיעשה פנייה להשלמת פרטים או מסמכים.
 

מועמד, שלא יוכל להגיש אסמכתאות נדרש לצרף לפנייתו תצהיר מאושר על ידי עורך דין בנוסח המצורף  .8
 לשאלון.

 

 יש למלא את השאלון בעברית. .9

 -יש לצרף לשאלון 

 חיים מעודכנים בעברית; קורות .א

 תעודות המעידות על השכלה והסמכות; .ב

אישורים המעידים על הניסיון הנדרש ו/או תצהיר חתום על ידי המועמד ומאושר על ידי  .ג

 עו"ד בנוסח המצורף בהמשך;

ממליצים לפחות, כולל שם הממליץ, תפקידו, טלפונים/ כתובת דוא"ל  2 -המלצות מ .ד

 להתקשרות;
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 קש בשאלון.כל מסמך אחר המתב .ה

 העתקים )מקור חתום+ העתק( 2השאלון וכל המסמכים הנלווים לו יוגשו ב 

 אני מאשר/ת שקראתי את ההסברים וההנחיות שלעיל. 

אני מאשר/ת שהגשת המועמדות על ידי מהווה הסכמה לכל האמור בפרסומי האיגוד בנושא לרבות 

 א. אם אזכה בתפקיד .1ההסכמה למסירת מידע כאמור בסעיף 

 

 חתימה: _______________ שם: _______________

 

 

 תאריך____________________
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 חלק שני: שאלון
 
 פרטי המציע  .1
 

 שם המציע

 

 כתובת המציע שם עוה"ד המוצע

 טלפון 

 

 דוא"ל פקס

 פרטי איש הקשר מטעם המציע

 שם איש הקשר

 

 

 דוא"ל תפקיד

 

 חברה/שותפות/אחר( ______________יחיד/המעמד המשפטי של המציע )

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________
 

 מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:
 

תפקיד אצל  ת.ז. שם מס"ד

 המציע

 דוגמת חתימה

1     

2     

3     

4     

 
 

 של עוה"ד המוצע – השתלמות/הסמכה/  פרטי השכלה .2
 
 שם____________  

 ת.ז______________
 שנת הסמכה כעו"ד: ______.         
 כעורך דין.ניסיון של _____ שנים          

 
 התעודות הרלוונטיות( כלהמידע הנדרש וצרף את  כל)נא השלם את 
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שנת סיום 
 הלימודים

מס' 
שנות 
 לימוד

 סוג התואר/התעודה
נא -)אם לא קיבלת

ציין במפורש ללא 
 תואר/תעודה(

 

חוג 
התואר/המקצוע/ 

 ההתמחות

 סוג ההשכלה שם המוסד ומקומו

     

 

 תואר ראשון

     

תואר ראשון 
 נוסף

 תואר שני     

     

 תואר שני נוסף

     

 תואר שלישי

 
 

 ניסיון מקצועי מוכח .3
 

 נבקשך לפרט את ניסיונך המקצועי בהתאם למתכונת שבהמשך.  -

 אסמכתאות לגבי הניסיון הנדרש בסעיף זה. יש לצרף -

 בכל מקום בו מופיעה טבלה הנך רשאי להוסיף מתחתיה מלל מבאר נוסף לנושא הנדרש. -

 :ץ משפטיניסיון בעבודה כיוע

 
פרטי איש קשר מטעם הלקוח 

 )כולל מס' טלפון(
מועד 
סיום 

 התקשרות
 

מועד 
תחילת 

 התקשרות
 

אופי ומהות 
 השירותים/ העבודה 

 

 הלקוחשם 

     

     

     

     

     

 
 מילוי וחתימה על שאלון ניגוד עניינים )נספח ד'(. .4
 
 



 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  16עמוד 

 פירוט קורות חיים והמלצות .5
 

, הכוללים פרטים על השכלתך, תפקידים , מעודכנים ליום מילוי השאלוןבעבריתיש לצרף בנפרד קורות חיים 
 הרלוונטיים, כולל ציון שנה וחודש.ועיסוקים, בעבר ובהווה. נא ציין את התאריכים 

 
נא לציין  –ממליצים לפחות  2)בהתייחס לממליצים, בנוסף, נא לצרף  המלצות רלבנטיות ככל שניתן לתפקיד 

 .שם, תפקיד, טלפונים/ כתובת דוא"ל להתקשרות(
 
 
 הצהרת  המועמד  .6

 

ות התפקידים אני  החתום/ה מטה, מצהיר/ה כי כל העובדות והנתונים, לרבות הפרטים אוד .6.1
שמילאתי והמידע שמסרתי במסגרת הגשת מועמדותי, במילוי השאלון בנספחיו, בקורות 

 החיים המצורפים, ובכל מסמך אחר שהגשתי במסגרת זו, הן אמת לאמיתה.
 

 הנני מצהיר/ה כי: .6.2

 )מחק את המיותר(: .א

 

 אין ניגוד עניינים בין ענייני האישיים לבין תפקיד יועמ"ש לאיגוד. (1

 

כיום קיים ניגוד עניינים בין ענייני האישיים ועיסוקי האחרים לבין תפקיד יועמ"ש  (2
 לאיגוד, ואולם אם אבחר לתפקיד אדאג להסיר ניגוד עניינים זה כדלקמן: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________ 

 
 

איני יודע/ת על כל מניעה בדין שבגינה לא אוכל להיבחר לתפקיד יועמ"ש לאיגוד או  (3
 לכהן בתפקיד זה.

 
 

 חתימה: ______________
 
 

 

 שם: _______________ 

 

 אישור

 1931 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 13בהתאם לסעיף 

 

.__________(, מרחוב ______________, מאשר/ת כי ביום ___ אני הח"מ, ____________, עו"ד )מ.ר

בחודש ____ שנת ____ הופיע/ה  בפני במשרדי _________מר/גב' ____________ שזיהה/זיהתה  

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר/ת  לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי -עצמו/עצמה על

את האמת, וכי יהא/תהא  צפוי/ה  לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא  אותו/אותה, כי עליו/עליה להצהיר

 יעשה/תעשה  כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני. 

               

 _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד  



 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  17עמוד 

 

 נק'( 20הצעת המחיר )סה"כ ניקוד מקסימאלי  -מסמך ב'

 הצעת מחיר לתפקיד יועמ"ש:

כמסמך ד' ינר חודשי עבור ביצוע השירותים על פי הגדרתם במפרט השירותים המצורף ריטי .1
בתוספת מע"מ כדין, בניכוי הנחה בגובה %______ )במילים:  16,000₪להסכם הינו  למכרז

 .20%-נחה גבוהה מיודגש כי לא תתקבל ה______אחוזי הנחה(. 

הליכים משפטיים  10האיגוד בעד שכר הטרחה החודשי שישולם ליועמ"ש כולל את ייצוג  .1.1
 בשנת התקשרות אחת, בפני כל טריבונל משפטי, מכל סוג ובכל ערכאה.

תיקים משפטיים בשנת התקשרות אחת  10-במידה שהיועמ"ש ייצג את האיגוד ביותר מ .1.2
)בין אם האיגוד יהיה פותח ההליך ובין אם האיגוד יהיה נתבע/משיב בהליך(, אזי עבור 

הליך נוסף ו/או עבור ייצוג בהליכים משפטיים חריגים ישולם ליועמ"ש  ייצוג האיגוד בכל
 לשעת עבודה.₪  330שכר טרחה שעתי בתעריף שעתי של 

מוסכם כי התשלום עבור טיפול  בגבייה בתיקי הוצל"פ, בין אם האיגוד הוא הזוכה בתיק  .1.3
והיועמ"ש לא שלעיל, ללא מגבלת תיקים,  1ובין אם לאו, כלול בריטיינר החודשי שבסעיף 

יהיה זכאי לשכר טרחה נוסף בגינו. שכר טרחת עו"ד שייגבה בתיקי הוצל"פ בהם האיגוד 
 הוא הזוכה, יועבר ליועמ"ש כתוספת לשכר טרחתו.

היועמ"ש יהיה זכאי להחזר הוצאות שהוציא עבור התאגיד, כגון אגרות בית משפט, חוות דעת  .2
 לום עבור נסיעות וביטול זמן.מומחים ושליחויות. היועמ"ש לא יהיה זכאי לתש

 

 תאריך ____________

 חתימת המציע ____________
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 הסכם  -מסמך ג' 
 

 _____ בשנת__________  בחודש________ ביום ונחתם שנערך
    

 
 איגוד ערים "איילון"  :בין   
 ("האיגוד: "להלן)    
     
 ; אחד מצד           

 
 ______________________________ :לבין   
    ______________________________ 
  ("נותן השירותים: "להלן)    
 ; שני מצד           

 
 

)להלן: לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף לאיגוד והאיגוד פרסם את מכרז _______ - הואיל
 "(;המכרז"

 
וועדת המכרזים של האיגוד על בסיס ונותן השירותים הגיש את הצעתו למכרז,  - והואיל

 הצהרותיו של נותן השירותים והצעתו במכרז החליטה לבחור בהצעתו כהצעה הזוכה;
 

כאמור בהסכם זה  השירותיםאת  לספקמצהיר ומתחייב כי הינו מוכן  ונותן השירותים - והואיל
החוקיים  ורשאי לעשות כן בהתאם לכל דין, וכי בידיו מצויים כל האישורים וההיתרים

 פי הסכם זה;-הנדרשים למלא את התחייבויותיו על
 

 
 :כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

 

 כללי .1

 .ממנו ובחזקת תנאיו נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1.1

 המכרז, על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.2

 כדלקמן:נספחי ההסכם הינם  .1.3

 הצהרת סודיות –נספח א'   .1.3.1

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים –נספח ב'   .1.3.2

 דרישות ביטוח –נספח ג'   .1.3.3

נותן השירותים הצהרות .2

נותן השירותים וכן עוה"ד המוצע ועוה"ד הנוסף )אם הוצג כזה( יקראו להלן, ולפי העניין וההקשר, ביחד או 

 לחוד "נותן השירותים".
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 :בזאת מצהיר נותן השירותים

.זה הסכם מושא השירותים את לבצע דין כל פי על מורשה הוא כי .2.1

 עומדים כי, לביצוע השירותים הדרושים והכישורים המומחיות, הניסיון, המקצועי הידע את לו יש כי .2.2

 למילוי הבחינות מכל מתאימים כושר ויכולת בעל הוא וכי לכך הדרושים האמצעים כל לרשותו

.במלואן ובמועדן, זה הסכם פי על התחייבויותיו

 האלו והדרישות הצרכים כל וכי זה לביצוע הסכם הקשורים ודרישותיו האיגוד  צרכי את הבין כי הוא .2.3

.ידו שהוגשה על ההצעה באמצעות להשגה ניתנים

כי כל ההתחייבויות חלות על משרד נותן השירות וגם על נותן השירות הישיר )עוה"ד המוצע וכן עוה"ד  .2.4

הוצג כזה במסגרת ההצעה(.הנוסף, אם 

 הבין, לו שניתנו ההבהרות ועל נספחיו המכרז על נוסח את היטב שבחן לאחר זה הסכם על חתם הוא כי .2.3

 פי על והתחייבויותיו הצעתו לגיבוש לו הנחוצים וההנחיות כל ההסברים האיגוד את מנציגי קיבל, אותם

 פגם בקשר או טעות, חסר גילוי או מספיק גילוי אי עם האיגוד בקשר כלפי טענה כל ואין לו, זה הסכם

.השירות במתן הקשורות לעובדות או לנתונים

מידע וכי ימסור לאיגוד  תוך יחסי אמון מרבייםכלפי האיגוד ו/או מי מטעמו ביושר ובנאמנות  כי ינהג .2.6

. למתן השירותים, על כל דבר ועניין הנוגע ושלםנכון 

 והמתפרסמים שנקבעו האתיקה וכללי המקצועיות ולהנחיות לסטנדרטים ,לתקנים בהתאם יפעל כי .2.3

הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לתחום השירות אותו יספק לאיגוד. ידי על לעת מעת

האיגוד ו/או על כל מידע שיהא לבין  ובינעלול להיווצר  אשרודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים כי י .2.3

לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.  ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש

כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את  .2.9

.במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצוייםהאיגוד 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו לאיגוד יב להודיע מתחי נותן השירותים .2.10

.כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו שניתן

השירותים מתן אופן .3

 לפי השיטות, ובדייקנות ביעילות, במקצועיות זה הסכם מושא השירותים נותן השירותים יבצע את .3.1

.עמו האיגוד ובתיאום נציג של הנחיותיו פי על, במקצוע המקובלות

, בקשר לשירותים חלקיות תוצאות או מידע וכל הסברים, לאיגוד מסמכים נותן השירותים ימסור .3.2

האיגוד,  במשרדי השתתפות בישיבות לרבות, האיגוד  ידי על לכך שיידרש ובאופן במתכונת, במועד

ככל ויידרשו. ובפגישות מחוץ למשרדי האיגוד

מושא  השירותים מתן לשם עושה היה חיצוני שבעל מקצוע וסביר נדרש דבר כל נותן השירותים יעשה .3.3

 .זה הסכם
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.ימי העבודה בכל, העבודה שעות האיגוד בכל לפניות זמין נותן השירותים יהיה .3.4

 תקופת ההסכם .4

 3 -חודשים, כאשר לאיגוד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות ב 12הסכם זה נעשה לתקופה של  .4.1

שנים.  6שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, עד לתקופה כוללת של 

מובהר כי לאיגוד זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם ללא  .4.2

הי והוא יוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליו, למסור את ביצוע השירותים שיהא צורך בהנמקה כלש

לאחר.

מובהר כי האיגוד רשאי להעביר, בתוך ובמהלך תקופת ההתקשרות, לגורם אחר טיפול בנושאים  .4.3

משפטיים שונים, ע"פ שיקול דעתו הבלעדית, ואין לנותן השירותים כל זכות בלעדיות בנושאים אלו.

יל כדי לגרוע מזכות האיגוד להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה של אין באמור לע .4.4

הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי נותן השירותים נהג במרמה ותוך הפרת אמון 

האיגוד בביצוע השירותים.

לצורך סיום המטלות עם סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, נותן השירותים ימשיך במתן השירות רק  .4.3

שהועברו לטיפולו לפני תום תקופת ההסכם, תמורת תשלום שיסוכם בין הצדדים בהתאם להיקף ואופי 

המטלות. יודגש, כי לאיגוד שמורה הזכות להעביר את הטיפול במטלות אלה לעוה"ד החדש שיספק את 

טענה כנגד מהלך זה. השירות, ונותן השירותים מתחייב לסייע לאיגוד לעשות כן, ולא להעלות כל

נותן השירותים, שיפוי ופיצוי אחריות .5

 עקב ביצוע או כדי תוך שיגרמו, נזק או אובדן, פגיעה כל לתוצאות אחראי יהיה נותן השירותים .3.1

מי מטעמו. נותן  של או נותן השירותים של מחדל או ממעשה עקיפה או ישירה וכתוצאה השירותים

.נזק או אובדן, פגיעה כל למנוע מנת על הדרושים האמצעים את ינקוט השירותים 

לנותן  שייגרם, מכל סוג נזק או אובדן, הוצאה, תשלום בכל ישאו לא מכוחו והבאים האיגוד, עובדיו .3.2

 .במפורש זה האיגוד בהסכם על מוטלת כאמור חובה אם למעט השירותים ו/או מי מטעמו,

 להם שיגרמו נזקים והוצאות בגין מטעמם מי האיגוד וכל נציג, האיגוד את יפצה נותן השירותים .3.3

 סכום כל בגין אותם וישפה ,כאמור להם אחראי שנותן השירותים נזק או אובדן, מפגיעה כתוצאה

.ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, נזק כאמור או אובדן, פגיעה בגין לשלם חויבו או ששילמו

 שתוגש תביעה לכל כצד נותן השירותים את לצרף רשאי לעיל, האיגוד יהיה האמור מכלליות לגרוע מבלי .3.4

נותן  כוח בא את או לייפות, כאמור להם אחראי שהספק נזק או אובדן, פגיעה בגין נגד הזכאים

האיגוד ו/או מי מטעמו  עם פעולה ישתף נותן השירותים .הזכאים את האמורה בתביעה לייצג השירותים

, כאמור לו אחראי שנותן השירותים נזק או אובדן, פגיעה הזכאים בגין כנגד שתוגש תביעה לכל בקשר

 .ידי האיגוד  על שיתבקשו או לתביעה הרלוונטיים מסמך או נתון כל ימציא לאיגוד זה ובכלל

עצמי ביצוע .6
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 לצד חוזה זה לפי חובותיו את או זכויותיו את למשכן או לשעבד, להמחות רשאי אינו נותן השירותים .6.1

.ובכתב האיגוד מראש אישור כך על ניתן כן אם אלא, כלשהו שלישי

העבודה תבוצע אך ורק על ידי נותן השירותים הישיר שהוצע במסגרת המכרז. כל שינוי בזהות נותן  .6.2

השירותים הישיר יתבצע אך ורק אחרי קבלת אישור בכתב מהאיגוד. הפרת סעיף זה תחשב כהפרה 

יסודית. 

 יכבדם והאיגוד לא ,מחייב תוקף חסרי יהיו, אישור ללא שנעשו ככל, כאמור משכון או שיעבוד, המחאה .6.3

.פיהם-על שסופק שירות בגין תמורה כל ישלם ולא

האיגוד  התחייבויות .7

 חומר וכל לנותן השירותים נתונים ומידע האיגוד למסור מתחייב, זה בהסכם כאמור השירותים ביצוע לשם

.יפוי כח וכל מסמך מתחייב אחרהשירותים וכן לחתום על  לביצוע הדרושים שברשותו אחר

התמורה .8

המפורטים בהצעת נותן  הסכומים האיגוד לנותן השירותים את ישלם השירותים ביצוע תמורת .3.1

בתנאי תשלום של  ,כחוק מ"מע בתוספת ,השירותים למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

.30שוטף+

כדין.  במקור מס ינוכה מתמורת נותן השירותים .3.2

. ובכתב מראש עליו אישור ניתן לא אשר, זה בהסכם מהקבוע נובע שאינו תשלום בכל יישא האיגוד לא .3.3

, הדפסות, צילומים, דואר, טלפון )כגון בגין הוצאות תשלומים כי מוסכם, האמור מכלליות לגרוע מבלי

 השירותים במחיר כלולים בזה( וכיוצא ל"חניה, אש, אחר זמן ביטול או כל נסיעות זמן, נסיעות, פקס

 .נוספת תמורה בגינם כל תשולם ולא

היחסים בין הצדדים .9

 לפרש ניתן מקרה לא ובשום, עצמאי קבלן-מזמין יחסי הינם ביניהם היחסים כי מסכימים הצדדים .9.1

 שתוגש במקרה. מטעמו הפועלים נותן השירותים או האיגוד לבין בין ומעביד עובד יחסי כיוצר זה חוזה

, כספי תשלום כל האיגוד בגין את נותן השירותים ישפה ,ומעביד עובד יחסי שעניינה האיגוד תביעה נגד

 הפסיקה האיגוד והצגת דרישת עם מיד, ייפסקו אם, נגד האיגוד שיפסקו, אחרת חבות או חיוב

.המחייבת

סודיות על שמירה .10

 כל ידיעה, אדם כל לידיעת להביא ולא למסור לא, להעביר ולא בסוד לשמור מתחייב נותן השירותים .10.1

, ביצועו תקופת תוך, אגב ביצועו או במהלך או זה חוזה ביצוע עם בקשר או אגב אליו שיגיעו מסמך או

.מכן לאחר או תחילתו לפני

 לפי עבירה זה מהווה סעיף פי-על ההתחייבות מילוי אי כי, לו ידוע כי, ומאשר מצהיר נותן השירותים .10.2

.1933-ז"התשל, העונשין לחוק 113 סעיף
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 יתחייב לפיה להסכם זה, כנספח א' המצורפת הסודיות הצהרת על לחתום נותן השירותים מתחייב .10.3

 ידו על נוצרו או אליו שיגיע מסמך או ידיעה כל כל אדם לידיעת להביא ולא למסור לא, להעביר שלא

.מכן לאחר או תחילתו לפני, ביצועו תקופת תוך זה ביצוע חוזה עם בקשר או אגב

החומר על זכויות .11

 ( הינו"החומר: ")להלן זה לחוזה בקשר נותן השירותים ידי-על ייאסף או שיוכן מסמך או חומר כל .11.1

 לעשות אשר רשאי, האיגוד עבור בנאמנות נותן השירותים ידי-על מוחזק האיגוד והוא של קניינו

.הדין במגבלות, כרצונו זה במידע

 שאינו שימוש בו לעשות אינו רשאי והוא, בחומר אחרת זכות כל או קניין זכות כל לנתן השירותים אין .11.2

.האיגוד נציג של ובכתב באישור מראש אלא, החוזה פי-על מטלותיו בביצוע קשור

, זה כמשמעותו בסעיף, חומר להעביר לנתן השירותים אסור, ולאחריה ההתקשרות תקופת כל למשך .11.3

 הסכמתו מראש כך ניתנה על כן אם אלא, זה חוזה בביצוע ישירות קשור שאינו גורם של לרשותו

. האיגוד של והכתובה המפורשת

 שניתן להגן באופן יישמר שהחומר ובלבד, הדין להוראות בהתאם החומר על נותן השירותים ישמור .11.4

 .לאחריה שנים שלוש ובמהלך, ההתקשרות תקופת כל למשך, עליו

 מיידי נותן השירותים באופן יעביר, האיגוד נציג של ובכתב מפורשת דרישה פי-על, לעיל האמור אף על .11.3

 ניתן אם אלא, החומר מן חלקים גיבוי או, עותק ברשותו ישמור ולא, לאיגוד שברשותו החומר כל את

.האיגוד נציג של ובכתב מפורש אישור כך על

קיזוז .12

 פי-על לשלם לו שעליו מהתמורה לקזז רשאי האיגוד יהא כי בזאת ומצהיר מסכים נותן השירותים .12.1

.דין פי-או על אחר חוזה כל פי-על, זה חוזה פי-על מנותן השירותים לו המגיע סכום כל זה, חוזה

 הקיזוז ותכלול מועד לאחר בתכוף לנותן השירותים תינתן, האיגוד כאמור שקיזז סכומים על הודעה .12.2

.הקיזוז נעשה שבגינם הסכומים של פירוט

 עניינים ניגוד .13

 וכי, חוזה זה מושא השירותים מתן במסגרת עניינים בניגוד מלפעול ימנע כי מתחייב נותן השירותים .13.1

 .כאמור עניינים לניגוד חשש של במצב אותו להעמיד העלול עניין כל על דיחוי לאיגוד ללא יודיע

 ימים תוך שלושה עניינים לניגוד חשש לעורר שעלול במצבו שינוי כל לאיגוד על ידווח נותן השירותים .13.2

.כאמור שינוי על לו שנודע מיום

.כנספח ב' המצורפת עניינים מניגוד להימנעות ההתחייבות על נותן השירותים יחתום .13.3

 זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. סעיף .13.4

ביטוח .14
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של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי הדין, מתחייב   מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותו 14.1

נותן השירותים לפני מועד החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם 

זה )להלן: "השירותים"( על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מביניהם(, לערוך ולקיים על חשבונו 

רותים נשוא הסכם זה ו/או כל תקופה אחרת כמפורט בהסכם זה לעניין במשך כל תקופת מתן השי

ביטוח אחריות מקצועית, את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח המורשית כדין 

 לפעול בישראל )להלן: "ביטוחי נותן השירותים" או "הביטוחים"(:

 ;אחריות כלפי צד שלישי 14.1.1

פי דין בשל -את אחריותו של נותן השירותים עלביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח  (א)

מעשה או מחדל רשלני בקשר עם מתן השירותים אשר גרמו לאובדן פגיעה או נזק לגופו 

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בכל הקשור למתן השירותים בקשר עם 

 .וו/או עובדי וו/או למנהלי איגודההסכם, לרבות פגיעה או נזק ל

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000ות גבולות האחרי (ב)

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות נותן  (ג)

השירותים בגין וכלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים סניטאריים 

ה, הרעלה מכל דבר מזיק פגומים, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, שביתה והשבת

במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים 

 שנותן השירותים חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(.

 ג'נספח פוליסת ביטוח האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי נותן השירותים על פי  (ד)

)להלן:   וועובדי ומנהליאיגוד, אישור ביטוחי נותן השירותים תורחב לשפות את ה

"( היה ותוטל על מי מהם אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני של נותן יחידי המבוטח"

" על פיו יראו את אחריות צולבתהשירותים ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בכפוף לסעיף "

 ל אחד מיחידי המבוטח.הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כ

שאינו רכוש בבעלותו ו/או שימושו,  האיגודבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  (ה)

של נותן השירותים, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי )למעט אותו חלק של 

 .הרכוש עליו פועל נותן השירותים ישירות(

 ;חבות מעבידים 14.1.2

של נותן השירותים על פי פקודת הנזיקין  ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו (א)

כלפי העובדים  1930)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

המועסקים על ידו במתן השירותים בקשר עם ההסכם בגין תאונת עבודה ו/או מחלה 

מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( שייגרמו למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במשך 

 ת הביטוח בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכם.תקופ

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים: (ב)

 לתובע.₪  6,000,000 (1)

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000 (2)



 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  24עמוד 

הפוליסה לביטוח חבות מעבידים לא תכלול הגבלות בדבר שעות עבודה ומנוחה, חבות  (ג)

משנה ו/או עובדיהם )היה ונותן השירותים נותן השירותים כלפי קבלנים ו/או קבלני 

 ייחשב כמעבידם(, פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תורחב לשפות  (ד)

הם נושא , היה ונקבע לעניין קרות מקרה ביטוח, כי מי מ ועובדיו ומנהליאיגוד, את ה

 בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי נותן השירותים.

כמו כן מוסכם ומוצהר בזה כי פוליסת הביטוח תכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על  (ה)

ובלבד  ועובדיו ומנהליאיגוד, זכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי נותן השירותים כלפי ה

 אדם שגרם לנזק בזדון. שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת

 ;אחריות מקצועית 14.1.3

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות נותן השירותים על פי דין בשל תביעה  (א)

ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין הפרת חובה מקצועית שמקורן במעשה או 

מחדל רשלני של נותן השירותים ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם 

 ההסכם.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪( )שני מיליון ₪  2,000,000גבולות האחריות  (ב)

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או  (ג)

עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות נותן 

לאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  30,000וגבל לסך של השירותים עקב אובדן מסמכים )מ

הביטוח(, חבות הנובעת מחריגה בתום לב מסמכות, מטעות, רשלנות או אי יושר של מי 

 מעובדי נותן השירותים.

 ומנהליאיגוד, באחריותו של נותן השירותים להרחיב את פוליסת הביטוח לשפות את ה (ד)

בגין אחריות שתוטל עליהם למעשה או מחדל רשלני שנעשו בתום לב על ידי   ועובדיו

איגוד, נותן השירותים ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מחבות נותן השירותים כלפי ה

 .ועובדיו ומנהלי

פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום שאינו מאוחר ממועד  (ה)

 תחילת מתן השירותים.

)שישה( חודשים לאחר תום תקופת  6כן תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של כמו  (ו)

הביטוח )למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי 

לא נערך ע"י נותן השירותים ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות 

וי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק המבוטחת לפי פוליסה זו. מוסכם בזה כי הכיס

 על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילוי.

את ביטוח אחריות מקצועית, על נותן השירותים להחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת  (ז)

 אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.

 ;יטוח רכוש אש מורחבב 14.1.4
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ביטוחי הרכוש של נותן השירותים )אם וככל שייערכו ובמידה ויהיו רלוונטיים 

להסכם זה( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות התחלוף )השיבוב( של מבטחי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על   ועובדיומנהליו האיגוד, נותן השירותים כלפי 

 בת אדם שגרם לנזק בזדון.זכות התחלוף לא יחול לטו

נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות  14.2

לעיל ולהלן ואת מהות השירותים המפורטים בהסכם זה במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל 

 ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

ם מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או נותן השירותי 14.3

את המסמכים המפורטים להלן והמהווים חלק בלתי נפרד  האיגודמטעמו, להמציא לידי 

 מהסכם זה, בהתאם לתנאים וההיקפים המפורטים בהסכם זה )להלן: "מסמכי הביטוח"(:

 ג'המצורף להסכם זה כנספח אישור קיום ביטוחי נותן השירותים בהתאם לנוסח  14.3.1

 )להלן: "אישור ביטוחי נותן השירותים"(.לחוזה

החתום כאמור, מתחייב ( ג'נספח ) נותן השירותיםבנוסף להמצאת אישור ביטוחי  14.3.2

 "(הדרישה)להלן: " מהאיגודכי בכפוף לקבלת דרישה בכתב  נותן השירותים

במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה על פי פוליסות הביטוח ו/או על 

ימציא נותן השירותים  שבהסכםלבחון את קיום תנאי הביטוח  לאיגודמנת לאפשר 

)להלן:  המתייחסים להתקשרות נשוא מכרז זה בלבדלאיגוד את חלקי הפוליסות 

סווגים שאינם רלוונטיים "( ומבלי שייחשפו נתונים מסחריים ממסמכי הביטוח"

 .נשוא מכרז זה לשירותים

, כאמור, לא (ג'נספח )מוסכם בזה כי המצאת האישור בדבר עריכת הביטוחים  14.3.3

 תפגע ו/או לא תגרע מהתחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה, על נספחיו.

 (,ג'נספח מוסכם בזה על נותן השירותים כי המצאת אישור ביטוחי נותן השירותים ) 14.3.4

כאמור,  הינה תנאי יסודי בהסכם זה וללא המצאת אישור ביטוחי נותן השירותים 

(, כאמור, לא יוכל נותן השירותים להתחיל במתן השירותים נשוא הסכם ג'נספח )

על אף האמור לעיל, מוסכם בזה כי אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא זה. 

בכתב,  האיגודמועד בקשת )עשרה( ימים מ 10תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .להמצאת המסמכים כאמור

לעיל יורחבו לכסות בין היתר את )ביטוח( זה  14בסעיף ביטוחי נותן השירותים כאמור  14.4

)לעניין ביטוח חבות מעבידים היה אחריותו של נותן השירותים כלפי קבלנים וקבלני משנה 

 האיגודכמו כן יורחבו ביטוחי נותן השירותים לשפות את  ונותן השירותים ייחשב למעבידם(

ועובדיה בגין אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני של נותן  מנהליו

 "(.יחידי המבוטחהשירותים )להלן: "

על נותן השירותים להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים נשוא  14.3

קופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע הסכם זה, במשך כל  הת
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 14.1.3ממנו, את ביטוח אחריות מקצועית, על נותן השירותים להחזיק בתוקף כאמור בסעיף 

 )ז( לעיל.

מוסכם בזה על נותן השירותים כי ביטוחי צד שלישי ואחריות מקצועית, ייערכו בגבולות  14.6

ד ולא כגבולות אחריות משותפים. מובהר בזאת כי אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפר

זה "ביטוח" ובנספח  14.1במקרה של ביטוח משולב, יוכפל גבול האחריות המפורט בסעיף 

 (.ג'נספח אישור קיום הביטוחים )

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  14.3

(, הינם 'גנספח ובאישור עריכת ביטוחי נותן השירותים ) המתחייבים מן האמור בהסכם זה

דרישה מינימאלית המוטלת על נותן השירותים, ועל נותן השירותים לבחון את חשיפתו 

לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח 

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה  בהתאם. נותן השירותים מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע

ו/או מי מהבאים מטעמו בקשר עם הסכם זה בכל הקשור לסכומי  האיגודו/או תביעה כלפי 

 הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או לתנאי הביטוח כאמור לעיל ולהלן.

ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנותם  14.3

הודעה בכתב בדואר  לנותן השירותים ולאיגודופת הביטוח, אלא אם נשלחה על כך לרעה בתק

)שלושים( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. מבטחי נותן השירותים יתחייבו כי לא  30רשום 

אם לא נמסרה   וועובדי וונהלי האיגודיהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי 

 )שלושים( הימים ממועד מסירת ההודעה. 30רם חלוף הודעה בכתב כאמור לעיל ובט

כי איזה מבין ביטוחי  לנותן השירותים ולאיגודבכל פעם שמבטחו של נותן השירותים יודיע  14.9

", לרבות האמור בנספח ביטוחזה " 14סעיף נותן השירותים על פי הביטוחים שנערכו לפי 

( עומד להיות מבוטל או משונה לרעה, כאמור בסעיף 'גנספח אישורי ביטוח נותן השירותים )

אישור  לאיגודלעיל, מתחייב נותן השירותים לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  14.3

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח הקודם, כאמור לעיל.

י הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוחי נותן השירותים ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כ 14.10

וכי מבטחי נותן השירותים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה  האיגודביטוח הנערך על ידי 

לחוק  39. לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף האיגודו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

 ו.כלפי מבטחיו האיגודולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1931 –חוזה הביטוח התשמ"א 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירותים מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או  14.11

בגין נזק לרכוש בבעלותו של נותן השירותים   האיגוד מנהליו ועובדיודרישה ו/או תביעה כנגד 

ו/או המשמש אותו במתן השירותים נשוא הסכם זה ואשר נותן השירותים זכאי לשיפוי בגינו 

האיגוד, על פי ביטוח הרכוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו(, והוא פוטר בזאת את 

מכל אחריות  לנזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על   מנהליו ועובדיו

 נותן השירותים(. אולם מוסכם בזה כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

זה  14בסעיף מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות  נותן השירותים 14.12

'(, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי גלרבות באישור ביטוחי נותן השירותים )נספח  )ביטוח(
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חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי 

הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות 

ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים 

בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב נותן השירותים כי את 

 עיל.)ז( ל 14.1.3ביטוח אחריות מקצועית יחזיק בתוקף כאמור בסעיף 

עם היוודע למנהליו על כל אירוע העלול להוות עילה  לאיגודנותן השירותים מתחייב להודיע  14.13

לתביעה על פי ביטוח אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן 

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס נותן  האיגודמתחייב נותן השירותים לשתף פעולה עם 

חליט להגישה למבטחים י האיגודידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר השירותים, ככל שי

 על פי ביטוחי נותן השירותים. האיגודו/או מימוש זכויות 

האיגוד, כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, נותן השירותים יהיה אחראי לשפות את  14.14

י ביטוחי הנובע באופן מלא בגין נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסו  וועובדי ומנהלי

מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח שלא בתום לב על ידי נותן 

השירותים ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו, בכפוף לכך כי האחריות ו/או 

 חובת השיפוי מוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב ו/או אי  בנוסף לאמור לעיל 14.13

קיום בתום לב של תנאי  מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי נותן השירותים, לרבות, אך 

לא מוגבל, איחור במתן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי נותן 

לקבלת שיפוי על פי  וועובדי ומנהליהאיגוד, בזכויות השירותים ו/או מי מטעמו, לא יפגעו 

 ביטוחים אלו. 

)שבעה( ימים ממועד תום תקופת ביטוחי נותן השירותים, מתחייב נותן  3 -לא יאוחר מ  14.16

 14.3( כאמור בסעיף 'גנספח את אישורי ביטוח נותן השירותים ) לאיגודהשירותים להמציא 

לעיל, בגין הארכת ביטוחי נותן השירותים לתקופה נוספת, נותן השירותים מתחייב לחזור 

(, במועדים הנקובים, מדי תקופת 'גנספח ולהמציא את אישור ביטוחי נותן השירותים )

 ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. 

'( כאמור, גלו שהמצאת אישור ביטוחי נותן השירותים )נספח  ותן השירותים מצהיר כי ידוע 14.13

הא רשאי למנוע י והאיגודהינה תנאי מתלה ומקדים לתחילת ו/או להמשך מתן השירותים 

מנותן השירותים את תחילת ו/או המשך מתן השירותים כאמור במקרה אישור ביטוחי נותן 

 כנדרש. , כאמור, לא הומצא במועד המוסכם)'גהשירותים )נספח 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירותים, המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או  14.13

ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על   האיגוד ו/או מי מטעמואי בדיקתם, על ידי 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם ו/או  וו/או על מי מטעמ האיגוד

רה כלשהי מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או לגרוע בצו

בקשר עם  וו/או על מי מהבאים מטעמ האיגודעל פי הדין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .הסכם זה
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למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי נותן  14.19

לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות  14.16  –ו 14.3( כאמור בסעיפים 'גנספח השירותים )

 פי הסכם זה, על נספחיו. -נותן השירותים על 

מסמכי רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או העתקי פוליסות הביטוח ) האיגוד 14.20

( אשר יומצאו על ידי נותן השירותים כאמור לעיל ונותן השירותים מתחייב לבצע כל הביטוח

 זה )ביטוח(. 14סעיף שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותיו על פי 

ביחס למסמכי הביטוח  האיגודנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  14.21

לבדוק את הפוליסות ואת אישורי הביטוח ולהורות  וכות)הפוליסות( ואת אישורי הביטוח וז

כל חובה וכל אחריות  וו/או על מי מטעמ האיגודעל תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על 

שהיא לגבי הפוליסות ואישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, 

ירותים על פי הסכם זה ו/או על פי ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על נותן הש

 הדין.

רשאי לעכב כל סכום לו הינו  יהא האיגודבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  14.22

זה "ביטוח" מהתמורה העומדת לזכות נותן השירותים בקשר עם  14זכאי על פי תנאי סעיף 

)שבעה( ימים  3כתב, , בלנותן השירותיםעל כך  ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע

 מראש. 

כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם  האיגודמוסכם בזה על  14.23

 לאיגודהסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו  לנותן השירותים, יושב האיגודלמוסכם על 

 )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על נותן מוסכם בזה במפורש כי האחריות  14.24

בקשר עם  איגודו/או על מי מהבאים מטעם ה האיגודהשירותים בלבד, ובכל מקרה לא על 

 הסכם זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב נותן השירותים למלא אחר  14.23

ח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, חוק ביטו

וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באופן 

שכל העובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה 

ים לכל הזכויות שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, זכא

 שעל פי החוקים הנ"ל.

זה "ביטוח" בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  14מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  14.26

הוראות ההסכם בדבר אחריותו של נותן השירותים לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים 

 אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

זה "ביטוח" הנן מעיקרי ההסכם, והפרתן מהווה הפרה יסודית  14מובהר, כי הוראות סעיף  14.23

 של ההסכם.

לא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך נותן השירותים את הביטוחים אשר התחייב לבצע על  14.23

לפי הסכם זה או  ורשאי, מבלי לפגוע בזכויותי האיגודפי הסכם זה במלואם או בחלקם, הא 



 

 
    שם המציע: ______________.  חתימת + חותמת המציע:___________________.

 
 39מתוך  29עמוד 

מוסכם בזה על   לפי הסכם זה. לנותן השירותים וממנ על פי הדין, לעכב כל תשלום המגיע

'(, בהתאם לנדרש על פי גכי עם הצגת נספח אישור ביטוחי נותן השירותים )נספח  האיגוד

 הסכום המעוכב, כאמור. לנותן השירותים, ישולם האיגודההסכם ולמוסכם על 

 האיגודפסקת ההתקשרות על ידי ה .15

היה חייב במתן ירשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב, מבלי ש האיגוד .13.1

 , חודש ימים מראש.לנותן השירותיםעל כך הודעה בכתב  הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח

הודעה בכתב, כשיש  מיידית על ידינותן השירותים לבין  ורשאי להפסיק את ההתקשרות בינ האיגוד .13.2

אחר בשמו, הגיש חשבונות כוזבים  או אדם שנותן השירותים, והנחת דעתהוכחות ל האיגודבידי 

 .לנותן השירותים האיגודהתקשרות אחרת בין  בקשר להתקשרות זו או כל

לתשלומים כלשהם  זכאי לפיצויים ו/או נותן השירותיםבמקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה  .13.3

 .לתשלומים שבוצעומעבר 

 הפרות ותרופות .16

זכאי לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים  האיגוד יהיהחוזה זה נותן השירותים הפר  .16.1

 .1930-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

כמי שהפר את נותן השירותים ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .16.2

 ם: ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאי

ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו  לנותן השירותיםאם מונה  .16.2.1

קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או 

 יום ממועד הגשתה. 30פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 

פיו לאחר, בין -ביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות עלהענותן השירותים אם  .16.2.2

, או אם העסיק קבלני האיגודבתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של 

 משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.

 הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה.האיגוד שנותן השירותים הוכח להנחת דעת  .16.2.3

 3תוך  תיקן אותההפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא  םנותן השירותי .16.2.4

 ימים. 

 אם נותן השירותים חדל מלהחזיק ברשיון לעריכת דין. .16.2.3

מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבות בהסכם  .16.3

 3שאי תיקון ההפרה תוך  לנותן השירותיםרשאי להודיע בכתב האיגוד , נותן השירותיםזה, על ידי 

לסיים את ההתקשרות מידית וזאת מבלי לפגוע בזכות האיגוד הא רשאי י, האיגודימים ממועד הודעת 

 .לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דיןהאיגוד 
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בהפרשי  נותן השירותיםיום לא יזכה את  21עד ל , שלנותן השירותיםאיחור בתשלום כלשהו, המגיע  .16.4

 הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

 ל פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.ע האיגודהוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות  .16.3

כללי .17

בלעדיות על אספקת שירותי יעוץ משפטי לאיגוד.  לנותן השירותים תהיה ולא אין כי בזה מוסכם .13.1

י, בכל עת, לפנות לעו"ד נוספים לצורך קבלת ייעוץ/ייצוג משפטי בכל תחום שהוא האיגוד יהיה רשא

ובכפוף לדין החל על האיגוד.

אין בה  -על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  ומלעשות שימוש בזכויות המוקנות ל האיגודהימנעות  .13.2

על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור  כוויתורולא תפורש בשם אופן 

לפי חוזה זה. וכלשהו על זכויותי

לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה  האיגודהסכמה מצד  .13.3

שווה למקרה אחר.

לא יפגעו  ואו מטעמ גודהאיכל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי  .13.4

צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד  לנותן השירותיםלא ישמשו האיגוד, של  ובזכויותי

.יועל זכות מזכויותהאיגוד  מצד רכוויתו, ולא ייחשבו נותן השירותים

ן ונותכל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים  .13.3

מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. יהיה השירותים

 האיגודבמלואו, וכי ן האיגוד לנותן השירותים תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בי .13.6

קשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה,  אהילא 

חוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.שאינם נכללים ב

 של מקרה בכל .אחד מסמך ומהווים זה את זה משלימים נספחיו( )על לו המצורף והחוזה המכרז .13.3

 לא שבהן בנסיבות .הנוסחים שני בין מאמץ ליישב יעשה, החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה

.החוזה יגבר נוסח, החוזה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן

.בלבד במחוז מרכז המוסמך המשפט בית של הינה זה חוזה לגבי המקומית השיפוט סמכות .13.3

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי  .13.9

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 32הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 

______________________      ____________________ 

 נותן השירותים               האיגוד 
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 נספח א' להסכם - הצהרת סודיות

 
 :הח"מ _____________________________________ מצהיר ומתחייב בזה יאנ

 

ובין לאחר מכן, לאיגוד לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים  .1

לשום אדם או גוף, שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות עבור 

, וזאת בין וולמענהאיגוד וכל הקשור לכך, למעט במסגרת מתן שירותים שהוזמנו ע"י האיגוד 

 .ובין בדרך אחרתלאיגוד שירות  ןכנות ית או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מעיסוקשהסודו

 

 .לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם מורשים .2

 
לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה  1לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף  .3

 .ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה, כולל ילביצוע

 
, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, 1933-לחוק העונשין התשל"ז 113כי עפ"י סעיף  יידוע ל .4

 .מהווה עבירה פלילית

 
 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 
_______________   __________________ 

 חתימה     תאריך

 

 

שמספרה  .כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז הנני מאשר
_________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני

      ___________________ 

 ,עו"ד                       
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 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים -נספח ב' להסכם 
 

 :הח"מ _____________________________________ מצהיר ומתחייב בזה יאנ

 

ללא דיחוי לאיגוד להימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהודיע  .1

 .במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור אותיעל כל עניין העלול להעמיד 

 

, ו/או רשות ו/או גוף החבר בתאגיד, לתאגיד שירותים בתחומי השירות נשוא הסכם זהשלא להעניק  .2

 .במהלך תקופת ההתקשרותהאיגוד ולא לייצג את עניינם של גופים כאמור מול 

 
 

_______________   __________________ 

 חתימה     תאריך
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 אין צורך למלא במעמד הגשת ההצעה למכרז

 אישור ביטוחים -נספח ג' להסכם 

 __________________ תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

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

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

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

  שם שם

 נותן שירותים.  ☒

 . ם משפטייםשירותי ☒
 

 

 

 השירותים. מזמין ☒

 תאגיד מים וביוב. ☒

 חברה עירונית. ☒
 

  איגוד ערים איילון

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. ____________

 מען מען

  אזור התעשיה נשר, רמלה.
 

 סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 סכומי ביטוח או

מספר 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' מטבע סכום

 
 צד שלישי

 
_________ 

 
_______ 

 
_______ 

2,000,000 
 

 אחריות צולבת. – 302 ₪.
 הרחב שיפוי. - 304
 קבלנים וקבלני –הרחבת צד ג'  – 303

 משנה.           
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור.           
 כיסוי לתביעות המל"ל. – 313
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או – 321

 מבקש –מחדלי המבוטח           
 האישור.          

 מבקש האישור מוגדר כצד – 322
 שלישי.          

 ראשוניות. – 323
 רכוש מבקש האישור ייחשב – 329

 כצד שלישי.          

 
 חבות מעבידים

 
_________ 

 
_______ 

 
_______ 

6,000,000 
 לתובע

20,000,000 
לתקופת 
 הביטוח.

.₪ 
 

.₪ 

 הרחב שיפוי. – 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור.          
 היה וייחשב –מבוטח נוסף  – 319

 כמעבידם של מי מעובדי          
 המבוטח.          

 ראשוניות. – 323
 

 
 אחריות מקצועית

 
 

 רטרואקטיבית
 

_________ 

 
________ 

 
_______ 

 
_______ 

2,000,000 
 

 

 אובדן מסמכים. – 301 ₪.
 אחריות צולבת. – 302
 דיבה השמצה והוצאת לשון – 303

 הרע.          
 הרחב שיפוי. - 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש – 309

 האישור.          
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או – 321

 מבקש –מחדלי המבוטח           
 האישור.          
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 מרמה ואי יושר עובדים. – 323
 פגיעה בפרטיות. – 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה – 323

 ביטוח.          
 ראשוניות. – 323
 .חודשים( 6תקופת גילוי ) – 322

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח  פירוט השירותים
  .שירותים משפטיים( 093)

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 )שלושים( יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול בתקופת הביטוח של איזה מפוליסות הביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 לאחר משלוח הודעה בכתב בדואר רשום למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 מהדורת הפוליסה

  הערות __________ פוליסה מהדורה  __________ חברת הביטוח
 האישורחתימת 

 המבטח:
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 מפרט השירותים -מסמך ד'
 ליווי וייעוץ משפטי כולל לאיגוד בכל סוגיה הן שוטפת והן מיוחדת ככל שתעלה מעת לעת. .1

 הכנת חוות דעת משפטיות, בכתב ובע"פ. .2

 בדיקת מסמכים שונים, וניהול תכתובות האיגוד מול צדדי ג'. .3

 משפטיים.הכנת מכרזים, הסכמים ומסמכים  .4

 יעוץ וייצוג בתחום דיני העבודה. .3

 השתתפות בישיבות מועצת האיגוד, מוסדותיו וועדותיו, לרבות ועדת מכרזים. .6

 חברות והשתתפות בדיוני וועדות האיגוד הרלוונטיות כמו רכש התקשרויות ואחרות. .3

 השתתפות בדיונים בעלי היבטים משפטיים באיגוד או בכל מקום אחר ככל ויידרשו. .3

עה וייצוג האיגוד בפני כל גורם והכולל בין השאר רשויות, ועדות, מוסדות, גופים ציבוריים ופרטיים, בתי הופ .9

 משפט וכל טריבונל משפטי אחר.

הוק בעלי היבטים משפטיים שיוטלו על היועץ ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או כל מוסד אחר של -משימות אד .10

 האיגוד.

 בלשכת ההוצל"פ. גביית חובות המגיעים לאיגוד, לרבות .11

 זמינות גבוהה ומענה מהיר. .12

 

 . "(עוה"ד הראשי)להלן: " על ידי עורך הדין שהוצג בהצעה למכרזינתן הייעוץ המשפטי י

הוצג אף הוא במסגרת ההצעה למכרז רשאי להיעזר בעו"ד נוסף ממשרדו, ובלבד שעוה"ד הנוסף  ה"ד הראשיעו

 .ועומד בתנאי הסף הרלוונטים

ובכלל זאת הגעה למשרדי האיגוד לפי דרישה,  מסוימות יבוצעו אך ורק על ידי עוה"ד הראשי יובהר, כי מטלות

השתתפות בוועדות האיגוד, השתתפות בדיונים בעלי היבטים משפטיים וייצוג בבתי משפט וכן כל מטלה אחרת 

 שתוגדר על ידי האיגוד ככזו שעוה"ד הראשי חייב לבצעה בעצמו.
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 3.6-3.3להוכחת עמידה בתנאי סף  הצהרת המציע -מסמך ה'

 
 כדלקמן: מצהיר ומתחייב בזה)מורשה חתימה במציע(  הח"מ ____________________ יאנ

 

 .י מועצה באף אחת מהרשויות המקומיות החברות באיגודכחבר נוכיההמציע וכן עוה"ד במשרדו, לא  .1

ו/או לבן הזוג ו/או לבעלי תפקידים באיגוד כלשהם  שירותים משפטיים ולא העניקבמשרדו, "ד ההמציע וכן עו .2

 הורה ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה.

 הוצל"פ פתוחים. לא הוכרזו כפושט רגל ואין כנגדם תיקיבמשרדו "ד ההמציע וכן מי עו .3

 המציע ניגוד עניינים עם תפקיד אינם עלולים ליצורבמשרדו "ד העיסוקיו האחרים של המציע ושל מי מעו .4

 .איגודל יועץ משפטיכ

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 
_______________   __________________ 

 חתימה                 תאריך        

 

 

שמספרה  .הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא ת.ז
_________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 .ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני

      ___________________ 

 ,עו"ד                       
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 ולצורך ניקוד איכות ההצעה 3.8.4סף  רשימת גופים לצורך תנאי -מסמך ו'

 

לרשויות מקומיות ו/או  3-השנים הנזכרות מעלה, העניק עוה"ד הראשי שירותים משפטיים לפחות ל 3במהלך 

לפחות גוף אחד לו העניק ייעוץ משפטי שוטף  מתוכםאיגודי ערים ו/או תאגידי מים וביוב ו/או תאגידים עירוניים, 

 במשך שנתיים רצופות. להלן רשימת הגופים:)בניגוד למטלות מזדמנות( 

 

פרטי השירות המשפטי  שם הגוף מס"ד

 שהוענק

מועד התחלת וסיום 

השירות )חודש 

 ושנה(

שם איש קשר אצל 

הגוף, תפקידו ומספר 

 טלפון

1 

 )חובה(

    

2 

 )חובה(

    

3 

 )חובה(

    

4     

5     

6     

7     

 

 לצורך ניקוד איכות ההצעה וכן לצורך קיום שיחות עם ממליציםרשימה זו תשמש את האיגוד גם 
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 1975-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -מסמך ז'

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ______________ת.ז.  _________________________אני הח"מ, 
 עים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבו

פומבי )להלן: "המציע"( למכרז  [1]אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
 . לאיתור יועץ משפטי לאיגוד ערים איילון 3/21

 ובשמו.  מובמציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטע [2]_____________________ -אני משמש כ .2

 ב. )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .3

 במקום הרלוונטי[  ]יש לסמן   –המציע ובעל זיקה אליו 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2לא הורשעו ביותר משתי )  
)להלן:  1933-)להלן: "חוק עובדים זרים"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 "חוק שכר מינימום"(. 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי ) 
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, 2הורשעו ביותר משתי )  
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 מס"ד
]מספר סעיף ושם  פירוט העבירה 

 וק[ח
 תאריך ההרשעה ]חודש ושנה[

1.             

2.             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 [ 3].1936-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –"בעל זיקה"  -זה: "הורשע" ו 3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .4
 בחלופה הרלוונטית[  מתקיים אחד מאלה: ]יש לסמן  

)להלן: "חוק  1993-ות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכוי 9הוראות סעיף  - חלופה א'  
  [ 4]שוויון זכויות"( לא חלות על המציע.

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

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  –]למציע שסימן את חלופה ב' 

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

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.  לשם קבלת הנחיות בקשר –ובמידת הצורך 
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במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –( 2כאמור באותה חלופה )
 ון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. לחוק שווי 9חובותיו לפי סעיף 

לעיל  4המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .  1936-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי .6

 
 _________________ 

 חתימת המצהיר 
 אישור

, מאשר בזה כי _______________________שכתובתי  _________________________אני הח"מ, עו"ד 
מו/ה על ידי , שזיהה/תה עצ________________________הופיע/ה בפני מר/גב'  _______________ביום 

/ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  __________________תעודת זהות מספר 
שה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יע

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

 _______________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין 

 
[1]

 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  
[2]

 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע 
[3]

 (;2002באוקטובר  31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ) –, בעבירה "הורשע" 

(  אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם 2(  חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; )1כל אחד מאלה: ) – "בעל זיקה"

, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; )

החזקה  – "שליטה מהותית" ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "שליטה"-"אמצעי שליטה", "החזקה" וט בספק. מהותית בידי מי ששול

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.  
[4]

א 15עובדים, למעט המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף  25-יותר מלחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק  9הוראות סעיף  

 , חלות עליו".1959-לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי,ט

 


