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  כללי .1

מתכננים / מנהלי פרויקטים / יועצים"( מזמינה בזאת מועצהה)להלן: "מקומית כפר שמריהו המועצה ה .1.1

"( להגיש בקשה להכלל במאגר היועצים / המבקשים" או "המציעים)להלן "אחרים,  נותני שירותיםו

 .להלן "תחומי עיסוק" – א' נספחבעל פי התחומים המפורטים  נותני השרותים

/ נותני השירותים העומדים בתנאי הסף יועצים אך ורק את ה , מבין המציעים,צרף למאגרהמועצה ת .1.2

"תנאים להגשת הצעה לכלל במאגר היועצים / נותני  – נספח ב'בלהצטרפות למאגר המפורטים 

"(, המאגר)להלן " מועצה/ נותני השירותים של היועצים להיכלל במאגר ה להגיש בקשה השרותים",

 להלן.

, אשר יהיו רשאים יועצים / נותני שירותיםהמועצה מאגר של ליך היא להעמיד לרשות מהות הה .1.3

 אשר אינם להתקשרויות עם ספקי שירותים להשתתף בהליכי התמחרות נוספים שמבצעת המועצה

ובהתאם דרוש ידע מקצועי מיוחד ו/או אמון אישי  םבה שירותים םהיותמכח  כפופים לחובת מכרז

והעדכונים  8/2016ל "ים החלים על המועצה לעניין זה, לרבות הוראות חוזר מנכלהוראות הדין והנהל

 .מכוחו

רשאי לבקש  ,ובנספח ב' להלן להלן 2, כמפורט בסעיף סףהאו נותן שירותים, אשר יעמוד בתנאי  יועץכל  .1.4

"( תדון הועדהשל המועצה )להלן: " ההתקשרויות, ועדת לתחום עיסוק אחד או יותר במאגר ,לצרפו

 בקשתו ותחליט האם לצרפו. ב

בנוסח בתחום הרלוונטי לשירותי הייעוץ, מסגרת  םהסכ יחתם י היועציםלמאגר המציעים שיצורפועם  .1.5

 תהיה מועצההמובהר בזאת, כי . ("הסכם המסגרת" או "ההסכם)להלן " ד' נספחכמצורף להזמנה זו ה

 .ולצרכיה יהבלעד שינויים בהסכם, בהתאם לשיקול דעתהמעת לעת רשאית לערוך 

עימו תתקשר המועצה להספקת שרותים בתחום עיסוקו ידרש להמציא למועצה / נותן שירותים יועץ  .1.6

כפי שידרש בעת הליך בקשת הצעות להתקשרות עימו להספקת שרות אישור כי לרשותו כיסוי ביטוחי 

 .ספציפי

פרסום היועצים / חר /נותני שירותים אשר יפנו לאיועצים המועצה רשאית מעת לעת להוסיף לרשימה  .1.1

זה  הליךבתנאי שהם עומדים בקריטריונים הנדרשים ב הצעות בהליך זה, נותני השרותים שהגישו

 של המועצה. ההתקשרויותולאחר שאושרו ע"י וועדת 

ובלבד שלא נמצאו במאגר  ,נותן שירותים שאינו נכלל במאגר תבוצע במקרים חריגים בלבד /יועץ פניה ל .1.8

העונים על הצרכים של המועצה או לחילופין, למועצה נדרשים שירותים  תים/נותני שירויועצים 

 .פניה כאמור תעשה לפי כל דין החל על המועצה בתחומים אשר אינם נכללים במאגר.

 עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הזמנה ,המועצה רשאית בכל עת .1.9

שינויים ותיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט תקבלה אצלה. המשך לפניה שהביוזמתה או ב זו,

מובהר ויצורפו להצעתו.  מציעה ל ידישל המועצה, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה, יחתמו ע

על  בלעדית אך ורקמודגש כי האחריות לעקוב אחר פרסום השינויים באתר האינטרנט מוטלת ו

 .בהליך והמתענייניםהמשתתפים 
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שניתנו או יינתנו למשתתפים או למתעניינים  בעל פהלא תהיה אחראית לפירושים או הסברים  המועצה .1.10

תשובות  ,ואלו לא יחייבו את המועצה. את המועצה יחייבו אך ורק מסמכי ההזמנהזו בנוגע להזמנה 

 לשאלות הבהרה או הבהרות מטעם המועצה שנמסרו ו/או פורסמו בכתב.

 , לרבות בתנאי הסכםההזמנהבמסמך כלשהו ממסמכי  מציעידי ה עלכל שינוי או תוספת שייעשו  .1.11

או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך המסגרת, 

, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של לגרום לפסילת ההצעהוהדבר עלול  מועצהלא יחייבו את האחרת, 

 .מועצהה

או חלקן, לבטל בכל שלב  כולן או לדחות את ההצעותהצעה את הזכות לקבל כל  שומרת לעצמה מועצהה .1.12

הזמנה חדשה לפרסם שהצעותיהם תימצאנה מתאימות, המשתתפים , לנהל משא ומתן עם ההזמנהאת 

במאגר בתנאים שונים ו/או זהים, להחליט לאחר הקמת המאגר על להיכלל ו/או נוספת להגשת הצעות 

או לפרסם , בהתאם לכל דין ו/או על צמצום היקף המאגראחרת בודות בכל דרך הזמנת שירותים ו/או ע

 .שיקול דעתה הבלעדיפי  לעהכל ומכרז לשרות בתחום מהתחומים הנכללים במאגר 

מתחייב כי אם יבחר ויצורף למאגר, יחתום על הסכם המסגרת וימציא  מציעבעצם הגשת הצעתו כל  .1.13

הוראות הסכם המסגרת )ככל שעליו להמציא מסמכים למועצה כל מסמך שעליו להמציא על פי 

ימי עבודה ממועד קבלת הודעה על צירופו למאגר. חתימה על הסכם המסגרת  10כלשהם(, בתוך 

 למאגר. מציעוהמצאת מסמכים כאמור תהווה תנאי לצירופו של ה

על רשויות  החלות הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראותכי , מובהר בזאת למען הסר ספק .1.14

 לסוגיהם. דיני המכרזיםל מקומיות בתחום המכרזים ו/או

מציע יכול להגיש הצעה להכלל במאגר היועצים / נותני השרותים של המועצה בתחום עיסוק  הבהרה: .1.15

 .אחד או יותר

לכל אחד מתחומי  הצעה נפרדתעליו להגיש  ליותר מתחום אחדככל שהמציע מבקש להגיש הצעה 

 .העיסוק

הזכות לקבוע תנאי סף נוספים לבחירת היועץ / נותן השירותים ממנו תקבל המועצה  מורהלמועצה ש .1.16

שירות, בעת פנייה לנותני השרותים הרשומים במאגר בהליך התמחרות לצורך קבלת הצעות להספקת 

 שרותים.

 באופן הבא: כל אחת מההצעות( -למספר תחומים)למציע שמגיש הצעות  ההצעהעל המציע להגיש את  .1.11

יגיש את ההצעה על כל דפיה כשהם חתומים כנדרש, כל אחד בתחתיתו ובמקומות ציע המ .1.11.1

 .המיועדים לכך

 .נספח א'יסמן את תחומי העיסוק בהם הוא מבקש להרשם במאגר ב המציע .1.11.2

 .4סעיף יצרף להצעתו את המסמכים כנדרש ב המציע .1.11.3

ותו ההשכלה ו/או יוכיח כי לרשיצרף להצעתו הוכחה לעמידה בתנאים כמפורט באופן ש המציע .1.11.4

 . נספח ב'ב ההכשרה ו/או הרשיונות וכן נסיון מקצועי מוכח כנדרש בתנאי הסף המפורטים
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 הגדרת המאגר והיקפו .2

תיבחן את הצעות המציעים שהתקבלו ואת התאמתם להיכלל במאגר. מציעים שימצא כי אינם  המועצה .1.1

 מאגר.ל יצורפולהלן, לא לעיל ועומדים בדרישה הסף המפורטות 

נותן השירותים הודעה על אישור  יועץ /נותן שירותים לרשימה, יקבל ה יועץ /חליטה הוועדה לצרף ה .1.2

 / נותני השירותים. יועצים צירופו לרשימת ה

נותן השירותים ששובץ במאגר אינו מתאים למילוי תפקידו,  יועץ /בכל מקרה שבו המועצה תקבע כי ה .1.3

תי מתאים, רשאית המועצה באופן חד צדדי להודיע וזאת לאחר שהועסק על ידי המועצה ונמצא בל

 נותן השירותים בכתב ולהוציא את הספק מהמאגר. יועץ /ל

שירותים אלו או התקשרות עם יועצים / נותני שרותים ביחס ללחדש  הליךהמועצה רשאית לצאת ב .1.4

 לפי שיקול דעתה., כן רשאית המועצה לעדכן את המאגר מעת לעתושירותים נוספים ל

 

 נותן שירותים שנכלל במאגר יועץ /מ ת שירותים הזמנ .3

נותן שירותים באחד מהתחומים הנכללים  יועץ /צורך בהתקשרות עם  מועצהשבו יהיה ל מקרהבכל  .2.1

הכלולים במאגר בתחום המתאים לנושא  יועצים / נותני שירותיםבמאגר, תפנה המועצה למספר 

ויתר החוזרים  8/2016 וזר מנכ"ל משרד הפנים, בהתאם להוראות חהפעילות לצורך קבלת הצעות מחיר

  מכוחו. 

ובקשת הצעת  ידי המועצה-שירות תהיה עפ"י מפרט שיועבר על ן/ נות ץיועמבפועל  קבלת שירותים .2.2

ידי -כפי שייקבעו על יהיו קשוהפרטניים לשירות המב תנאי ההתקשרות .המחיר )להלן: "הפניה"(

ובהתאם לתנאים במענה לפניה המחיר שהוגשה  הצעתל בהתאם התמורה תהיה, בפניה המועצה

 בפניה.שיפורטו 

נותן השירותים ייבחר עפ"י הצרכים של המועצה ומידת התאמתו לצרכים אלו, ועפ"י הצעת  יועץ /ה .2.3

 המחיר שלו, כפי שיפורט בתנאי הפניה.

אמה נותן השירותים תוך ניסיון ליצור סבב אקראי במידת האפשר ובהת יועץ /המועצה תבחר את ה .2.4

  ספקת השירותיםהנותן השירותים, הצעת המחיר שלו, ומידת התאמתו ל יועץ /לכישוריו של ה

 הנדרשים.

, מבין היועצים /נותני שירותים שהגישו מענה והצעת מחיר לפניה נותן השירותים יועץ /לאחר בחירת ה .2.5

 ת, לשם התקשרותהמסגרהסכם עימו נספח לייחתם הזמנה ו/או  / נותן השירותים שנבחר תופק ליועץ

הסכם יכלול פירוט הנושא, התפוקות הצפויות, לוחות זמנים ודרישות נספח להשירותים. ה למתן

-הסכם התקשרות עם המועצה עלנספח מתן השירותים בפועל ייעשה אך ורק לאחר חתימה על  .נוספות

 .עבודה ולאחר קבלת הזמנת נותן השירותים ועל ידי מורשי החתימה של המועצה יועץ /ידי ה

תנאים נותן השירותים  יועץ /ההתקשרות עם הבנספח להסכם מובהר בזאת, כי המועצה רשאית לקבוע  .2.6

 :נותן השירותים לרבות יועץ /הסכם ההתקשרות עם הלנוספים 

 חובת הגשת ערבות בנקאית להבטחת מתן השירותים ולעמידת הספק בהתחייבויותיו. .2.6.1

 התקשרות.חובת קיום ביטוח מתאים לפי תנאי הסכם ה .2.6.2
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 .עדכני העדר ניגוד עניינים .2.6.3

 .עדכני חובת סודיות  .2.6.4

 כל תנאי נוסף, לפי שיקול דעתה של המועצה.  .2.6.5

 / נותני השירותים שיכללו במאגר. יועצים כל המ לקבל שירותים בפועלהמועצה אינו מתחייבת  .2.1

ותן השירותים ניועץ /של המועצה אינו מהווה התחייבות של המועצה לפנות ל יועצים היכללות במאגר ה .2.8

 נותן השירותים.יועץ /המ לקבלת שירותים ואינה מהווה התחייבות או כוונה 

 

 לצרף להצעה שעל המציעמסמכים  .4

 לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:המציע על 

כל מסמכי הזמנה זו )לרבות הסכם המסגרת המצ"ב כנספח ד' להזמנה, הנספחים להזמנה ולרבות  .3.1

הרה, אם הופצו( כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד וכאשר ההסכם, התצהירים וכל הודעות ומסמכי הב

 . מציעהנספחים חתומים במקום המיועד לחתימת ה

 יחיד, יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף לכך את חתימתו;  מציעהיה ה

אגיד תאגיד, יחתמו מורשי החתימה מטעם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת הת מציעהיה ה

 וחותמת התאגיד.

הוא תאגיד או משרד יועצים, פרופיל של התאגיד  מציעו/או במידה שה מציעקורות חיים מפורטים של ה .3.2

 או המשרד. 

בתנאי הסף  מציעהמסמכים המפורטים בנספח ב' להזמנה זו, הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של ה .3.3

 להגשת הצעה לצירוף למאגר. 

 הינו תאגיד.  מציעבמקרה שההעתק תעודת התאגדות  יחיד או הוא מציעבמקרה שה צילום ת.ז. .3.4

הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד כנדרש  מציעככל שה .3.5

 להזמנה זו. 1בנספח ד'

 .1915 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .3.6

פי חוק עסקאות גופים כל דין, לרבות על קסים על פי תוקף על ניהול ספרי חשבונות ופנ יבר יםאישור .3.1

 ואישור על ניכוי מס במקור. 1916 – תשל"ו ,ציבוריים

 להזמנה זו. 2, בנוסח המצורף כנספח ד'1916 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3.8

 כנספחוסח המצורף , בנמציעכשהוא מלא וחתום על ידי הבדבר היעדר ניגוד עניינים  תצהיר והתחייבות .3.9

 להזמנה זו 3ד'

 להזמנה זו . 4הצהרת סודיות בנוסח המצורף כנספח ד' .3.10

של המועצה המקומית כפר שמריהו בנוסח המצ"ב  שירותיםה ני/נותלהכלל במאגר היועצים טופס הצעה .3.11

 כנדרש. מציעכנספח ג' כשהוא מלא וחתום על ידי ה

ואין בה כדי לפטור את המציע מהאחריות לכלול  מובהר בזאת שהרשימה לעיל הינה לצורך נוחות המציע

 בהצעתו כל מסמך הנדרש בבקשה זו.
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 הוראות כלליות .5

של המועצה יהיה חייב למלא את  יועצים נותן שירותים אשר יגיש בקשה להצטרפות למאגר ה יועץ /כל  .4.1

המועצה. הטופס הנדרש ולהעביר את כל המידע הנדרש ואת כל עותקי האישורים בעותק נייר לכתובת 

 (. בקשות שלא ימולאו על פי הטופס האמור לא יידונו.נספח א'ראה  -)טופס בקשה 

יועצים / כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות בהתאם להוראות הדין ולנוהלי המועצה, ותופנה רק ל .4.2

/ נותני השירותים של המועצה, אלא אם יועצים במאגר ה שימצאו מתאימים להיכלל נותני שירותים

של המועצה תאשר פנייה למציעים שאינם נכללים במאגר וזאת, מנימוקים מיוחדים  ההתקשרויותת ועד

 שנרשמו.

 ./ נותני השירותים הנכללים במאגריועצים אין בהודעה זו, כדי לחייב את המועצה לפנות אלא מי מה .4.3

ה ועל פי צרכיה נותן שירותים הנכלל במאגר תבוצע על פי שיקול דעתה המלא של המועצ יועץ /פנייה ל

 בלבד.

 שאינם נכללים במאגר. יועצים / נותני שירותיםהמועצה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם  .4.4

 .12:00בשעה  15/3/2018של המועצה הינו  יועצים המועד האחרון להגשת הצעות להיכלל במאגר ה .4.5

או לכתובת הדואר   153-99-505385לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד בפקס:  .4.6

 rechesh@kfar.org.ilהאלקטרוני: 

 

 

 בברכה,

 רור אלוני, ראש המועצהד

 מועצה מקומית כפר שמריהו
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 תחומי עיסוקא':  נספח 

ואילך.  2018שנת העבודה מהעיסוקים העיקריים, בתחומן מבקשת המועצה לקבל שירותים, תחומי להלן רשימת 

ו/או המועצה מסמכויותיה של  על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע ני שרותיםנותאין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר 

מעבר לקבוע  נותני השרותיםמאגר עפ"י כל דין ו/או כדי לחייב מי מהן להתקשר באמצעות  ההתקשרויותועדת 

 בדין. 

לצד תחום העיסוק בו הוא מבקש להרשם  לסמן להלן,  בנספח ב'העומד בתנאי הסף כמפורט  ,על המבקש

 .כיועץ / נותן שרותים במאגר

שהגיש הצעה  נותן שרותים לתחום עיסוק אחד או יותר ובלבדכמובהר בזאת כי מציע יכול לבקש להרשם במאגר 

 "כללי" לעיל. 1כאמור בסעיף 

 להלן. נספח ב'הבהרות בגם הראו 

 
  תחומי התכנון וההנדסה .1

 תחום תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד

  קונסטרוקציה / בניןהנדסת  01 -  01

  תכנון מבני ציבור – אדריכלות 01 -  02

  תכנון תב"ע – אדריכלות 01 -  03

  אדריכלות שימור 01 -  04

  תכנון ערים 01 -  05

  מבני ציבור –עיצוב פנים  01 -  06

  אדריכלות נוף 01 -  01

  מבני ציבור קרקע וביסוס 01 -  08

  עבודות פיתוח 01 -  09

  פיקוח הנדסי 01 -  10

  הול פרויקטים הנדסייםני 01 -  11

  לרשויות מקומיות / ועדות לתכנון ולבניה ות מקרקעיןשמא 01 -  12

  מוסמכים מודדים 01 -  13

  מים / זורמות )מים, ביוב, ניקוז(.מערכות אינסטלציה /  הנדסת 01 -  14

  מתכנן תחבורה ותנועה 01 -  15

  מתכנן מערכות רמזורים 01 -  16

  ציבור ומרחב ציבורימבני  כיבוי אשמערכות  01 -  11

  מתכנן יועץ מערכות גילוי אש. 01   18

  בטיחות אש מבני ציבור 01 -  19

  אגרונום 01 -  20

  מבני ציבור חשמל ותקשורת 01 -  21
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 תחום תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד

  מערכות חשמל במרחב הציבורי 01 -  22

  למבני ציבור  תאורה 01 -  23

  מבני ציבור בטיחות 01 -  24

  לאירועים( מתקנים )קבועים / זמנייםבטיחות  01 -  25

  בטיחות / תקינות חשמל מתקנים )קבועים / זמניים לאירועים( 01 -  26

  מבני ציבור מזוג אוויר 01 -  21

  איטום מבני ציבור 01 -  28

   מבני ציבור נגישות 01 -  29

  נגישות מרחב ציבורי 01 -  30

  מבני ציבור אקוסטיקה 01 -  31

  מרחב ציבורי אקוסטיקה 01 -  32

  ני ציבוראיטום מב 01 -  33

  קיימות ובניה ירוקה 01 -  34

  מתכנן יועץ איכות סביבה 01 -  35

  מתכנן יועץ למתקני משחק 01 -  36

  מתכנן יועץ למתקני ספורט 01 -  31

  מתכנן יועץ למגרשי ספורט 01 -  38

  מתכנן יועץ למערכות השקייה 01 -  39

  מומחה בהיבטי תכנון עיר ובניה -כלכלן  01 -  40

  חב ציבוריכמאי מר 01 -  41

 
 מוניציפאליים, ארגוניים ואחרים תחומים  .2

 תחום תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד

  ברשויות מקומיות GISיועץ הטמעת מערכות  02 -  01

  יועץ ניהול מערכות מידע מוניציפאליות 02 -  02

  יועץ מקצועי למכרזים ברשויות מקומיות. 02 -  03

  יועץ מערכות אבטחה 02 -  04

  עץ ארגונייו 02 -  05

  יועץ השקעות לרשויות מקומיות 02 -  06

  מנהל פרויקטים בתחום המינהל המוניציפאלי 02 -  01

  יועץ ביטוח 02 -  08
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 להגשת הצעה לכלל במאגר היועצים / נותני השרותים סף תנאי': ב נספח 

 רישום במאגר בתחומי התכנון וההנדסה ל הסף תנאי .1

 תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד
 שכלהה

יש לצרף צילום 
 תעודה

 הסמכה / רשיון
 יש לצרף צילום

מינימום שנות 
 נסיון מקצועי

כמות הרשויות 
המקומיות להן 
 סיפק שרותים

כמות עבודות / 
שרותים שסופקו 
 לרשויות מקומיות

 הערות

תואר ראשון  / קונסטרוקציה בניןהנדסת  01 -  01
  10 3 10 מהנדס בתחום

בני תכנון מ – אדריכלות 01 -  02
 ציבור

תואר ראשון 
  10 5 10 אדריכל  בתחום

תואר ראשון  תכנון תב"ע – אדריכלות 01 -  03
  10 5 10 אדריכל  בתחום

 אדריכלות שימור 01 -  04
+ תואר ראשון   
התמחות אקדמית )

 (בשימור
 5 *2 10 אדריכל 

 7במהלך  *
השנים קודם 
למועד הגשת 

 הצעות בהליך זה

 תכנון ערים 01 -  05
 , תואר שני

מוסמך בתכנון )
 (ואזורים ערים

  5 2 10 אדריכל

תואר ראשון  מבני ציבור –עיצוב פנים  01 -  06
 בתחום

* לקוחות באשר  2 *5 5 אדריכל
 הם.

תואר ראשון  אדריכלות נוף 01 -  01
  5 3 10 אדריכל נוף בתחום

תואר ראשון  מבני ציבור קרקע וביסוס 01 -  08
 * לקוחות באשר 5 *5 10 מהנדס בתחום

 הם.

תואר ראשון  עבודות פיתוח 01 -  09
  5 3 10 מהנדס בתחום

תואר ראשון  פיקוח הנדסי 01 -  10
  5 2 10 מהנדס בתחום

תואר ראשון  ניהול פרויקטים הנדסיים 01 -  11
  5 2 10 מהנדס בתחום

12  - 01 
לרשויות  ות מקרקעיןשמא

מקומיות / ועדות לתכנון 
 ולבניה

תואר ראשון 
)או נסיון  בתחום

 15ועי של מקצ
 שנה לפחות(

  15 3 1 שמאי מקרקעין

תואר ראשון  מוסמכים מודדים 01 -  13
 *15 *5 1 מודד מוסמך בתחום

*לרבות מוסדות 
תכנון וגופי 

 ממשלה
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 תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד
 שכלהה

יש לצרף צילום 
 תעודה

 הסמכה / רשיון
 יש לצרף צילום

מינימום שנות 
 נסיון מקצועי

כמות הרשויות 
המקומיות להן 
 סיפק שרותים

כמות עבודות / 
שרותים שסופקו 
 לרשויות מקומיות

 הערות

14  - 01 
מערכות אינסטלציה /  הנדסת

מים / זורמות )מים, ביוב, 
 ניקוז(.

תואר ראשון 
* לרבות תאגידי  *10 *3 5 מהנדס בתחום

 מים וביוב

תואר ראשון  מתכנן תחבורה ותנועה 01 -  15
*לרבות גופי  10 3 10 מהנדס בתחום

 ממשלה

תואר ראשון  מתכנן מערכות רמזורים 01 -  16
*לרבות גופי  10 3 10 מהנדס בתחום

 ממשלה

מבני ציבור  כיבוי אשמערכות  01 -  11
 ומרחב ציבורי

תואר ראשון 
*לרבות גופי  *10 5 5 מהנדס בתחום

 ממשלה

כנן יועץ מערכות גילוי מת 01   18
 אש.

תואר ראשון 
* לקוחות באשר  *15 *5 5 מהנדס בתחום

 הם.

תואר ראשון  בטיחות אש מבני ציבור 01 -  19
 בתחום

* לקוחות באשר  *15 *5 5 מהנדס
 הם.

תואר ראשון  אגרונום 01 -  20
 בתחום

רישום במאגר 
המומחים של 
 פקיד היערות

10 2 10  

תואר ראשון  יבורמבני צ חשמל ותקשורת 01 -  21
*לרבות גופי  *10 *5 5 מהנדס בתחום

 ממשלה

מערכות חשמל במרחב  01 -  22
 הציבורי

תואר ראשון 
*לרבות גופי  *20 *5 10 מהנדס בתחום

 ממשלה

תואר ראשון  למבני ציבור  תאורה 01 -  23
* לקוחות באשר  *15 *5 5 אדריכל / מהנדס בתחום

 הם.

שון תואר רא מבני ציבור בטיחות 01 -  24
*לרבות גופי  *10 *5 10 מהנדס בתחום

 ממשלה

מתקנים )קבועים / בטיחות  01 -  25
 זמניים לאירועים(

תואר ראשון 
  15 5 10 מהנדס בתחום

26  - 01 
בטיחות / תקינות חשמל 

מתקנים )קבועים / זמניים 
 לאירועים(

תואר ראשון 
  10 3 10 מהנדס בתחום

ן תואר ראשו מבני ציבור מזוג אוויר 01 -  21
* לקוחות באשר  *20 *5 10 מהנדס בתחום

 הם.

תואר ראשון  איטום מבני ציבור 01 -  28
 בתחום

* לקוחות באשר  *20 *3 10 מהנדס
 הם.

תואר ראשון   מבני ציבור נגישות 01 -  29
* לקוחות באשר  *15 *3 5 אדריכל בתחום

 הם.



 המקומית כפר שמריהוהמועצה 
 הזמנה לקבלת הצעות להכלל במאגר יועצים/נותני שירותים

 .ושל גופי הסמך שלההמועצה של 

 חתימה וחותמת 41מתוך  12עמוד 
 

 תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד
 שכלהה

יש לצרף צילום 
 תעודה

 הסמכה / רשיון
 יש לצרף צילום

מינימום שנות 
 נסיון מקצועי

כמות הרשויות 
המקומיות להן 
 סיפק שרותים

כמות עבודות / 
שרותים שסופקו 
 לרשויות מקומיות

 הערות

תואר ראשון  נגישות מרחב ציבורי 01 -  30
  5 3 5 אדריכל בתחום

תואר ראשון  מבני ציבור אקוסטיקה 01 -  31
* לקוחות באשר  *20 *3 10 מהנדס בתחום

 הם.

תואר ראשון  מרחב ציבורי אקוסטיקה 01 -  32
* לרבות גופי  *10 *3 10 מהנדס בתחום

 ממשלה.

תואר ראשון  איטום מבני ציבור 01 -  33
* לקוחות באשר  *20 *3 10 מהנדס בתחום

 הם.

ואר ראשון ת קיימות ובניה ירוקה 01 -  34
  5 3 5 אדריכל / מהנדס בתחום

תואר ראשון  מתכנן יועץ איכות סביבה 01   35
  5 3 5 אדריכל / מהנדס בתחום

תואר ראשון  מתכנן יועץ למתקני משחק 01 -  36
  5 3 5 אדריכל / מהנדס בתחום

תואר ראשון  מתכנן יועץ למתקני ספורט 01 -  31
  5 3 5 אדריכל / מהנדס בתחום

תואר ראשון  ן יועץ למגרשי ספורטמתכנ 01 -  38
  5 3 5 אדריכל / מהנדס בתחום

מתכנן יועץ למערכות  01 -  39
 השקייה

תואר ראשון 
  5 3 5 מהנדס בתחום

מומחה בהיבטי  -כלכלן  01 -  40
 תכנון עיר ובניה

תואר ראשון 
  5 5 10 ל.י. בתחום

תואר ראשון  כמאי מרחב ציבורי 01 -  41
  10 5 10 אדריכל / מהנדס בתחום

          
 



 המקומית כפר שמריהוהמועצה 
 הזמנה לקבלת הצעות להכלל במאגר יועצים/נותני שירותים

 .ושל גופי הסמך שלההמועצה של 

 חתימה וחותמת 41מתוך  13עמוד 
 

 ואחרים. מוניציפאליים, ארגוניים םתנאים הרישום במאגר בתחומי .2

 תחום היעוץ / מתן השרותים מס"ד
 השכלה

יש לצרף צילום 
 תעודה

 הסמכה / רשיון
 יש לצרף צילום

מינימום שנות 
 נסיון מקצועי

כמות הרשויות 
המקומיות להן 
 סיפק שרותים

כמות עבודות / 
שרותים שסופקו 

 יות מקומיותלרשו
 הערות

 GISיועץ הטמעת מערכות  02 -  01
 ברשויות מקומיות

  5 5 5 ל.י. תואר ראשון

יועץ ניהול מערכות מידע  02 -  02
 מוניציפאליות

תואר ראשון או 
 ניתוח מערכות

מנתח מערכות 
ככל שהמציע הוא *  לא נדרש 5 10 מורשה*

 מנתח מערכות

יועץ מקצועי למכרזים  02 -  03
 יות.ברשויות מקומ

 *20 *10 1 ל.י. תואר ראשון
השנים  7במהלך  *

קודם למועד הגשת 
 הצעות בהליך זה.

* לרבות גופי  5 5 5 ל.י. תואר ראשון יועץ מערכות אבטחה 02 -  04
 ממשלה.

  5 5 5 ל.י. תואר ראשון יועץ ארגוני 02 -  05

יועץ השקעות לרשויות  02 -  06
  לא נדרש 5 1 ל.י. תואר ראשון מקומיות

מנהל פרויקטים בתחום  02 -  01
קורס ניהול  תואר ראשון המוניציפאלי

ניהול פרויקטים   5 2 5 פרויקטים
 שאינם הנדסיים.  

08  - 02 

 יועץ ניהול סיכונים וביטוח, 
 בתחומים הבאים לפחות:

טיפול בסוגי ביטוחי הרשות  (1
השונים, לרבות הכנת מכרזי 

 יש לפרט.  –ביטוח 
הכנת סעיפי אחריות וביטוח  (2

 סכמים.לה
קביעת דרישות והכנת  (3

אישורי קיום ביטוח 
 בהתאם להתקשרויות.

 טיפול בתביעות ביטוח. (4
 ייצוג מול חברות הביטוח. (5
הכנת חוות דעת לגורמי   (6

 פנים וחוץ.
 ועוד כיו"ב.  

  1 5* * 

* המציע יצרף 
להצעתו פרוט של 

התחומים בהם  
סיפק שרות לכל 
אחת מהרשויות 

אותה ציין כלקוח 
חת לצורך הוכ

עמידתו בתנאי 
 ההליך.
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 :להגשת הצעה לכלל במאגר היועצים / נותני השרותים סף תנאי': ב נספח ל הבהרות

לפי העניין, רשיון מהנדס ו/או אדריכל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  – רשיון מהנדס או אדריכל (1

 , על כל התארים להיות ממוסד מוכר בישראל.1958

 קודם למועד הגשת הצעות בהליך זה,  – מקצועי מינימום שנות נסיון (2

להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תצהיר על נסיונו הכולל טבלה בה תצוין לפחות עבודה אחת 

 .1נספח ב'כמפורט ב בכל שנת נסיוןללקוח אחד 

זה, אלא  השנים קודם למועד הגשת הצעות בהליך 5במהלך  כמות הרשויות המקומיות להן סיפק שרותים (3

אם כן נכתב במפורש אחרת, להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המציע להצעתו תצהיר על נסיונו הכולל טבלה 

 .2נספח ב'בה תצוינה הרשויות להן סיפק שרותים ואת סוג השרותים ומועד הספקתם  כמפורט ב

בתנאי זה יצרף המציע  במהלך מינימום שנות הנסיון, להוכחת עמידה  - כמות עבודות עבור רשויות מקומיות (4

להצעתו תצהיר על נסיונו הכולל טבלה בה תצוינה הרשויות להן סיפק שרותים ואת סוג השרותים ומועד 

 .3נספח ב'הספקתם  כמפורט ב

 משרדי ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או רשויות ממשלתיות ו/או ועדות לתכנון ולבניה. – גופי ממשלה (5

 סופקו שרותים כנדרש למועצה )לפי העניין למבני ציבור, למרחב ציבורי(. לקוחות להם – לקוחות באשר הם (6

וכיו"ב, להלן גם חינוך לו/או כל מבנה המשמש לצרכי ציבור לרבות למשרדים, ו/או לתרבות  – מבני ציבור (1

 ". מוסדות ציבור"

וגיהן, שטחים כל המוגדר כמקרקעין המשמשים את הציבור לרבות, מבני ציבור, דרגים לס – מרחב ציבורי (8

 ציבוריים פתוחים וכיו"ב. 

שרותי יעוץ בתחום המקצועי, לרבות ביצוע סקרים, ניתוח מידע, סיורים – תחום היעוץ / מתן השרותים (9

 ישיבות והכנת חוות דעת וככל שהמקצוע הוא הנדסי תכנוני, גם שרותי תכנון בתחום.

 

צמו באמצעות מעבד תמלילים ובלבד שמבנה מובהר עוד בזאת שמציע יכול לצרף לבקשתו טבלאות שערך בע

ותכולת הטבלאות יהיו זהים לאלו שבבקשה זו ויכללו הצהרה בנוסח זהה לזה המופיע במסמכי הבקשה 

 כשהיא חתומה ומאומתת על ידי עו"ד.
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 ניסיון מקצועי מוכח קודם למועד הגשת בקשה להשתתפות בהזמנה זו: 1'ב נספח 

 )כמפורט בטבלה לתחום העיסוק( _____________מס"ד:  _______________________תחום העיסוקל
למועד הגשת בקשה להשתתפות שקדמו  מינימום שנות נסיון מקצועיניסיון מקצועי קודם ומוכח של יש לפרט 
 .זו בהזמנה

  
 לכל שנה. ( 1לקוח אחד )יש למלא פרטים לפחות אודות 

 
# 

 מהות השרות שם הלקוח
 1תקופת מתן השרות

מועד 
 מועד סיום התחלה

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

1)      

8)      

9)      

10)      

11)      

12)      

13)      

14)      

15)      

16)      

11)      

18)      

19)      

20)      

21)      

22)      

23)      
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# 
 מהות השרות שם הלקוח

 1תקופת מתן השרות
מועד 

 מועד סיום התחלה

24)      

25)      

26)      

21)      

28)      

29)      

30)      

31)      

32)      

33)      

 
 
 מצ"ב________________________ :________________________ 

 ________________________________________________ 

 
 

 הצהרת המציע
 

 לעיל הינם מלאים, נכונים, שלמים ומדויקים. 1הריני להצהיר כי הפרטים המפורטים בטבלאות נספח ב'
  

 
 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מלא

 
 

 אישור עו"ד
 

 
 )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני  אני הח"מ ______________, עו"ד

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 __    ________________, עו"ד__________

 חתימה וחותמת         תאריך         
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 קודם למועד הגשת בקשה להשתתפות בהזמנה זובהספקת שרותים לרשויות מקומיות ניסיון מקצועי מוכח : 2'ב נספח 

 לתחום העיסוק( מס"ד: ____________ )כמפורט בטבלה : _______________________________לתחום העיסוק
 . אלא אם כן נכתב במפורש אחרתהשנים קודם למועד הגשת הצעות בהליך זה,  5יש לפרט את פרטי הרשויות המקומיות להן סיפק שרותים במהלך 

  

 מהות  השרות שם הרשות מקומית #
2תקופת מתן השרות

 פרטי איש הקשר  
מועד 

 התחלה
מועד 
 טלפון ישיר שם מלא ותפקיד סיום

1.  

      

2.  

      

3.  

      

4.  

      

5.  

      

6.  

      

1.  

      

8.  

      

9.  

      

10.  

      

11.  
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 מהות  השרות שם הרשות מקומית #
2תקופת מתן השרות

 פרטי איש הקשר  
מועד 

 התחלה
מועד 
 טלפון ישיר שם מלא ותפקיד סיום

12.  

      

13.  

      

14.  

      

15.  

      

16.  

      

11.  

      

18.  

      

19.  

      

20.  

      

 
 מצ"ב________________________________________________ : 

 מציעהצהרת ה
 לעיל הינם מלאים, נכונים, שלמים ומדויקים. 2טים בטבלאות נספח ב'הריני להצהיר כי הפרטים המפור

 
 

 חתימה  תאריך  תפקיד  שם מלא
 אישור עו"ד

 אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 
ו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עלי

 כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 __    ________________, עו"ד__________
 חתימה וחותמת         תאריך         
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 קודם למועד הגשת בקשה להשתתפות בהזמנה זות עבור רשויות מקומיות בהספקת כמות עבודוניסיון מקצועי מוכח : 3'ב נספח 

 מס"ד: ____________ )כמפורט בטבלה לתחום העיסוק( : _________________________________לתחום העיסוק
 . אלא אם כן נכתב במפורש אחרתבהליך זה, קודם למועד הגשת הצעות  מינימום הנסיון הנדרשיש לפרט את פרטי הרשויות המקומיות להן סיפק שרותים בתקופת 

 

 מהות  השרות שם הרשות מקומית #
 כמות

עבודות / 
 שרותים

3תקופת מתן השרות
 פרטי איש הקשר  

מועד 
 התחלה

מועד 
 טלפון ישיר שם מלא סיום

1.  

       

2.  

       

3.  

       

4.  

       

5.  

       

6.  

       

1.  

       

8.  

       

9.  

       

10.  

       

11.  
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 מהות  השרות שם הרשות מקומית #
 כמות

עבודות / 
 שרותים

3תקופת מתן השרות
 פרטי איש הקשר  

מועד 
 התחלה

מועד 
 טלפון ישיר שם מלא סיום

12.  

       

13.  

       

14.  

       

15.  

       

16.  

       

11.  

       

18.  

       

19.  

       

20.  

       

 
 מצ"ב________________________________________________ : 

 מציעהצהרת ה
 לעיל הינם מלאים, נכונים, שלמים ומדויקים. 3ב'בנספח הריני להצהיר כי הפרטים המפורטים בטבלאות 

 
 חתימה  תאריך  תפקיד  מלא שם

 אישור עו"ד
 _, אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________ ת.ז. _____________

עשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י
 עליו בפני. 

 
 ________________, עו"ד     __________

 חתימה וחותמת              תאריך      
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 מקומית כפר שמריהוהמועצה של ה שירותיםה ני/נותהיועציםבמאגר  להכלל הצעה - 'ג נספח
 הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר,

 לכבוד
 התקשרויותוועדת 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 

 של המועצה  שירותיםה ני/ נות במאגר היועצים רשםבקשה לההנדון: 
 

 תיובחנ תילאחר שקרא"(, מציעה, _______________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ )להלן: "הח"מ יאנ

להיכלל במאגר היועצים / נותני שרותים של המועצה  יכי ההזמנה, מגיש בזאת הצעתבחינה זהירה את כל מסמ

 :בזה כדלקמן ומסכים מתחייב ,מצהירהמקומית כפר שמריהו, והריני 

לרבות הוראות הסכם המסגרת על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, ההזמנה את כל מסמכי קראתי בעיון  .1

הדרישות המפורטים בהם, ובעצם הגשת הצעתי זו אני מצהיר כהגדרתו בהזמנה, אני מבין את כל התנאים ו

ות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ציג כל תביעות או דרישות המבוססאולא בהם ם לכל האמור מסכיכי אני 

 .מוותר בזאת מראש על טענות כאמור יואנ

 המסמכים ושאו  /או שלא צורפו אליה כל האישוריםכראוי ו הלא מולא תי זובקשידוע לי כי ככל ש .2

 לא תידון כלל.היא הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים 

 בהתאם למסומן בנספח א'. - / מתן השרות תחום הייעוץ .3

 .ו כפוף לדיני המכרזיםנואינפומבי נו מהווה מכרז נכי הליך זה אי ילברור וידוע  .4

 
 על החתום, היום_____________ תיבאאייה להסכמתי ולאמיתות הצהרתי, ולר

 
 
 ______________________ _____________________ ______________________ 

 מציעכתובת ה שמות וחתימות מורשי החתימה מציעשם, מספר וחתימת ה 
 
 ______________________ ______________________ ______________________ 

 קשר ומספר טלפון ניידאיש  דוא"ל טלפון ופקס 
 

 אישור חתימות )במקרה של תאגיד(

כי ביום  ,מאשר בזה ,"(המציע)להלן: " ________________ ין שלדרך האני הח"מ ______________, עו

, כי אצל מציעה_______________ בשם ________________________חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___

ועל פי כל דין לחתימת  מציעההאישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  נתקבלו כל ההחלטות וכל מציעה

 .מציעהעל הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  מציעה

 __________________, עו"ד. __________  
  תאריך  
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 הסכם –ד  נספח

  יעוץמסגרת למתן שירותי הסכם 

 __________ פרמס     

 _______ בשנת______  חודשב__ _____ ביום כפר שמריהוך ונחתם בשנער

  המועצה המקומית כפר שמריהו בין:
   18קרן היסוד רחוב 

  כפר שמריהו
 מצד אחד    ("מועצה"ה )להלן

  ______________________________ לבין:                

  _______________________ת.ז./ח.פ _

  ________________________ כתובת:

 ;פקס:_______________________טל':

 דואר אלקטרוני: __________________

  ע"י מורשי החתימה מטעמו: 

  שם:______________ ת.ז.__________

  שם:______________ ת.ז.__________

 שני מצד     ("היועץ")להלן 

 ; , או לעדכן אותו"(המאגרהייעוץ )להלן: "נותני שירותי יועצים ומאגר הקים בקשה ל מועצהוה הואיל:

ספק ביקש להיכלל במאגר ול ,אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם על כל נספחיו ,והיועץ  והואיל:
 תפיק לו המועצהשירותי ייעוץ בהתאם להוראות הסכם זה, על בסיס הזמנות עבודה ש למועצה

 מעת לעת; 

 גר;  והמועצה בחרה לכלול את היועץ במא והואיל:

 אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  וכותרות מבוא .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

 במסגרת המועצה לפרסומי צורפו אשר, נספחיהם כל על הבקשה להרשם במאגר מסמכי כי בזאת מובהר .1.1

, הצעות היועץ, הזמנות נספחיהןעל כל  בקשות המועצה להצעת מחיר, ליך ההזמנה לרישום במאגרה

והנספחים המקצועיים שיצורפו לכל בקשה להצעת מחיר כמו נספחי ההסכם העבודה, נספחי התמורה 

 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק הם אף מהוויםשלהלן וכל מסמך שיוגדר ככזה על ידי המועצה, 

 .זה בהסכם האמור יגבר ונספחיו ההסכם בין סתירה של במקרה .1.2

זמנת העבודה תגברנה הוראות ההזמנת עבודה, הוראות סעיפי ההסכם לבין תירה בין ס במקרה של .1.3

 .שהוצאה לפי ההסכם

במקרה של סתירה בין הסעיפים הנוגעים לתמורה בהסכם לבין אלו בהזמנת עבודה שהופקה לפיו, יגבר  .1.4

 .האמור בהסכם

  ות מהמועצה.הנחי תותר על פיסתירה בין הוראות הזמנת עבודה כאמור לבין עצמן,  כל .1.5

 .לפרשנותו ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו הסעיפים כותרות .1.6
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 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן: .2

 או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלקו. המועצהגזבר ממלא תפקיד  "הגזבר"

וסמכים, ולרבות כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו לרבות נציגיו של היועץ ומורשיו המ "היועץ"

 לעניין הסכם זה או חלק ממנו.

על ידו  הוסמכו /שהוסמך מיו את הזמנת העבודה א פיקשה היחידה במועצהמנהל      "המנהל"

 ין הסכם זה  או חלק ממנו.יענל

בגזברות, במועד הגשת ההצעות )לכל עבודה( או במועד אישור ההזמנה המדד הידוע  "מדד הבסיס"

 לפי המוקדם מביניהם, אלא אם נקבע אחרת בהזמנת העבודה )ככל שתימסר(. 

הזמנה למתן שירותי ייעוץ על בסיס שעות ו/או על בסיס גלובאלי לפי שיקול דעת  "הזמנת עבודה"

 המועצה, חתומה ע"י הגזבר וראש המועצה. 

 ההסכםמהות 

ו/או להספקת עצה שהוקם על ידה למתן שירותי ייעוץ היועץ הינו חלק ממאגר יועצים ונותני השרותים למו .3

מכח היותה עבודה בה דרוש ידע מקצועי מיוחד  אשר אינם כפופים לחובת מכרזשרותים בתחומי העיסוק 

ל "להוראות הדין והנהלים החלים על המועצה לעניין זה, לרבות הוראות חוזר מנכובהתאם ו/או אמון אישי 

 .והעדכונים מכוחו 8/2016

, ככל מועצהבכפוף להזמנת עבודה שתומצא לו ע"י ה ץשירותי ייעוץ בתחום הייעו מועצהועץ יספק להי

 שתומצא, בהתאם לאמור בהסכם זה על כל נספחיו. 

 הזמנת העבודה, על כל פרטיה ונספחיה, מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.למען הסר ספק מובהר כי 

 תקופת ההסכם

 מיום _____________ רשאית לפנות ליועץ הינה  המועצההסכם במהלכה תהא ה תקופת .4

 . ועד ליום ___________

להזמנות עבודה שנמסרו ליועץ במסגרת תקופת ההסכם,  בכל הקשורמובהר בזאת, כי הוראות ההסכם 

 ת העבודה. ופי הזמנ לעעד להשלמת מלוא התחייבויותיו של היועץ  ותחולנה עליהן תימשכנה

, ליועץ תקופת ניסיון ליועץ תהווה נהמסרתהזמנות עבודה ש (2) של שתי עמת ביצוהשלהתקופה שעד ל

יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו של המנהל, לא  14תהא רשאית להודיע לו על הפסקת העסקתו,  מועצההו

 בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו. יועץעמד ה

 עבודת הייעוץ

5.  

 . ו/או נספח להסכםלו הזמנת עבודה היועץ לא יחל בעבודה בטרם הומצאה  .5.1

בהזמנת העבודה ו/או בנספח ההסכם יפורט תאריך תחילת העבודה, מהותה, מסגרת השעות המרבית  .5.2

 )רלוונטי להזמנה על בסיס שעות(, לוח זמנים לביצוע וכל פרט רלוונטי אחר. 
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לרבות בגין עבודה עד להמצאת הזמנת עבודה לא תהיה למועצה כל חבות כלפי היועץ מכוח הסכם זה,  .5.3

 שבוצעה, ככל שבוצעה, טרם מתן הזמנת העבודה.

ליועץ לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה כנגד המועצה, ובכלל זאת לא בעילה חוזית, לא בעילה  .5.4

נזיקית ולא בעילה לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, בגין ביצוע עבודה עפ"י הזמנה שאינה חתומה ע"י 

 הגזבר והמנהל.

ומובהר בזאת, כי פירוט העבודה בהזמנת העבודה, אין בו כדי למצות את חובותיו של היועץ מוסכם  .5.5

עפ"י הסכם זה, והוא יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת, ככל שיידרש לכך ע"י המנהל, ובלבד 

מנגד, המועצה תהיה רשאית לדרוש שהמטלה הנדרשת הינה בתחום עבודת הייעוץ ובקשר אליה 

טלות האמורות בהזמנת בצע את עבודת הייעוץ במתכונת חלקית הכוללת רק חלק מהממהיועץ ל

 העבודה, בהתאם לצרכיה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

המועצה אינה חייבת להוציא אל הפועל את התוכניות שהכין היועץ, ככתבן וכלשונן או בכלל, ובכל מקרה  .6

 ניות שהכין היועץ.שמורה למועצה הזכות ליזום שינויים בתוכ

על היועץ לתת את השירות תוך תיאום עם המנהל וכל הגורמים התכנוניים הרלבנטיים במועצה, במשרדי  .1

 הממשלה וברשויות המוסמכות, וכל גורם רלבנטי אחר עליו יורה המנהל.

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  םבהסכם והפרת יםעיקרי םתנאי לעיל הם 1 -ו 6, 5סעיפים 

 העבודההיקף 

כלשהו ו/או קצב הזמנות עבודה כלשהו ואין  יהמועצה אינה מתחייבת כלפי היועץ להיקף עבודה מינימאל .8

בהסכם זה כדי להטיל על המועצה חובה להזמין מהיועץ עבודה או שירות כלשהו. לפיכך, דרישת המועצה 

 תה הבלעדי. לקבלת שירותי ייעוץ מהיועץ תיעשה בהתאם לצרכי המועצה, תקציבה ושיקול דע

מתחייב כי לא תשמע מצידו כל טענה, תביעה או דרישה, בכל עילה שהיא, בנוגע להיקף העבודות  היועץ

 לו בפועל, כאמור לעיל.  שיימסר

 . מועצהמצידו מתחייב, במהלך כל תקופת ההסכם, לבצע כל עבודה שתוטל עליו ע"י ה היועץ .9

הזמנות עבודה על בסיס ( 2)רשאי היועץ לדחות עד שתי האמור בסעיף זה, במהלך תקופת ההסכם יהא  למרות

)לא כולל מע"מ( שתוצאנה לו ע"י המועצה או עד לשתי פניות להציע הצעות ₪  10,000שעות בהיקף כספי עד 

בהליך התמחרות כאמור להלן. דחה היועץ הזמנת עבודה או פנייה להציע הצעה בפעם השלישית, תהא 

 המועצה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לגרוע את היועץ מהמאגר, וליועץ לא תהא כל טענה כלפי

 .ניין זהבע מועצהה

 גם ההוראות הבאות: תחולנהככל שנמסרה ליועץ הזמנת עבודה על בסיס שעות,  .10

 .מסגרת השעות המרבית שבה יועסק היועץתיקבע העבודה  בהזמנת .10.1

אך ורק לאחר קבלת הזמנת עבודה ת השעות המרבית הנקובה בהזמנת העבודה תהיה כמוכל תוספת ל

 .ש המועצהראהגזבר וחתומה על ידי מראש ובכתב  נוספת,
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השעות חודשית ועל אף האמור  כסתמגם  , בנוסף למסגרת השעות המרבית,ההזמנה תכלולככל ש

 לביצועחודש אחד שלא בוצעו בשל שעות עבודה  העברה דרוש מהיועץלהמנהל לעיל, יהיה רשאי 

 ., כל זאת אך ורק בתוך המסגרת המרביתחודש אחרב

, לא יהיה זכאי היועץ לתמורה הזמנה כאמור לעיל היה וחרג היועץ ממסגרת השעות המרבית, ללא .10.2

 בגין שעות ייעוץ אלה. מועצהכלשהי מה

להעסיק את היועץ במלוא מסגרת  מועצהיובהר למען הסר ספק, כי אין באמור לעיל בכדי לחייב את ה .10.3

 . מועצהבהתאם לצרכי ה והשעות המרבית, וכי שירותי הייעוץ יינתנ

 היעדר בלעדיות

בלעדיות ביחס לסוג לא מוקנית  ולזכיינים נוספים הנכללים במאגר הסר ספק, כי ליועץ מובהר בזאת למען .11

רשאית להעסיק במקביל להעסקת היועץ, על פי כי המועצה ו עבודות הייעוץ נשוא הזמנת העבודה וההסכם,

 .ובכלל שיקול דעתה הבלעדי, יועצים נוספים בתחום זה במהלך תקופת ההסכם

 עציםחלוקת העבודה בין היו

 חלוקת העבודה בין היועצים הנכללים במאגר תהא כדלקמן: .12

אותו מספק היועץ, היא תפנה לבקשת הצעות מכמות בכל עת שידרש למועצה שרות בתחום עיסוק  .12.1

 .ן החל עליהיהיועצים אליהם היא מחוייבת לפנות על פי הד

רמת השירות של ועץ, הית וכולי על הבחירה של היועצים אליהם תפנה המועצה לבקשת הצעות תסתמך .12.2

עם היועץ בהתקשרויות של המועצה עבר שהציג היועץ, נסיון ניסיון  העבודה,ת וייחודי, אמינותו, היועץ

 .וכל שיקול רלבנטי אחרקודמות 

למרות האמור לעיל שמורה למועצה הזכות, לדרוש מהיועץ להוכיח לה את עמידתו בתנאי סף שתקבע  .12.3

יצוע עבודה מסויימת וזאת למרות ובנוסף לעמידתו בתנאים כתנאי להתקשרות עם יועץ לצורך ב

 לרישום במאגר. 

 .מועצהבהתאם לנהליה הפנימיים של הו ועדת ההתקשרויות, לפי כל דין הבחירה תעשה ע"י .12.4

ככל שנדרשה עמידה בתנאי סף שקבעה המועצה לצורך ביצוע עבודה, תעשה הבחירה מבין היועצים  .12.5

 .  שהוכיחו עמידה בתנאי הסף בלבד

 לא תשמע כל טענה או דרישה בנוגע לחלוקת העבודות שתבוצע לפי הקריטריונים הנ"ל. .12.6

 התמחרות

תערוך על בסיס שעות בין אם על בסיס כולל ובין אם , החייב במכרזהיקף כספי בעבודת ייעוץ תידרש למועצה  .13

  באופן הבא: התמחרות בין הזכיינים שבמאגר מועצהה

וק בו רשום היועץ במאגר והיא החליטה לפנות אליו בבקשה להצעת נדרש למועצה שרות בתחום עיס .13.1

מחיר תהיה הבקשה מראש ובכתב ותכלול, לפי העניין ושיקול המועצה, את מהות העבודה, היקפה 

 . יםאחראו תנאי אופן המדידה, תשלום התמורה ו /או כל נתון 
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, בצרוף כל מסמך מלווה בכתבו, הצעתיידרש להגיש כאמור לעיל, הוא , קיבל יועץ בקשה להצעת מחיר .13.2

 ו בבקשה להצעה.שיקבעובאופן במועד אחר כפי שידרש ממנו בבקשה להצעה וזאת 

קיבל היועץ בקשה להצעה ואין הוא עומד בתנאי הסף להגשתה יודיע על כך בכתב למועצה עד למועד  .13.3

 להגשתה, והדבר לא יחשב כדחייה.

צעה מכל סיבה שהיא, יודיע על דחיית הבקשה בכתב קיבל היועץ בקשה להצעה ואין בכוונתו להגיש ה .13.4

 למועצה עד למועד להגשת ההצעה.

קיבל היועץ בקשה להצעה ולא הגיש הצעה עד למועד להגשתה ולא הודיע על למועצה על הסיבה לאי  .13.5

 .להגשת הצעה דחייה של הבקשהיחשב הדבר כ ,ההגשה, כאמור לעיל

 .הכלולים במאגר עפ"י צרכיה ושיקול  דעתה הבלעדיהמועצה תהיה רשאית  לנהל מו"מ עם היועצים  .13.6

 ביצועדיווח 

שביצע שעות העבודה  היועץ רישום של נהלבפועל, י י היועץשעות העבודה שהושקעו על יד אחרלצורך מעקב  .14

 שיכלול: עבור המועצה על פי ההזמנה

 תאריכי ביצוע העבודה. את .14.1

 התפוקות שנמסרו, ככל שנמסרו בכל תאריך.העבודה,  רשעות העבודה, מיקום מתן השירות, תיאואת  .14.2

 .לפי דרישת המנהל כל פרט אחר .14.3

בכפוף  ,חישוב התמורה יעשה בהתבסס על שעות העבודה בפועל כפי שתירשמנה ותדווחנה על ידי היועץ .15

 לאישורן על ידי המנהל והגזבר.

 כקבוע להלן. מועצהאין באמור לעיל  בכדי לגרוע מסמכותם של המנהל או גזבר ה

למסקנה, על פי שיקולים מקצועיים סבירים ו/או נתונים שבידם, כי מספר המנהל ו/או הגזבר ידה ויגיעו במ .16

על ידו ו/או לשעות העבודה שבוצעו בפועל  ביחסשעות העבודה שדיווח עליהן היועץ הינו גבוה ומופרז 

זכאי היועץ יהיה הן הגזבר רשאים להפחית את מספר השעות לויהיו המנהל הנדרשות להכנת התפוקה שמסר 

  .לתמורה

 את טענותיו בנדון.  טעוןכי החלטה כאמור תתקבל לאחר שאפשרו המנהל או הגזבר ליועץ ל יובהר,

עליו על פי מספר שעות העבודה המופחת התמורה ותשולם תחושב  ,הגזבר כאמור/או החליטו המנהל ו

 .הסופית לעניין זה יהוקביעתם זו תה הגזבר/או המנהל והחליטו 

 לוח זמנים לביצוע

11.  

 וכפי שיורה לו המנהל מעת לעת., בהזמנת העבודההיועץ יבצע את עבודת הייעוץ כמפורט  .11.1

 ראה היועץ כי אינו יכול לבצע את עבודת הייעוץ או חלקה כאמור לעיל, יבקש מן המנהל אורכה. .11.2

 ככלת העבודה על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולפי ראות עיניו, לתת ליועץ ארכה להשלמרשאי המנהל  .11.3

 .לעמוד בלוח הזמניםמצא את בקשת היועץ מוצדקת וכי היועץ לא יכול היה ש
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, , תהא בקשת הארכה מטעם היועץ טעונההתמורהכרוך בעדכון  ,לעיל כאמור ,היה אישור ארכה ליועץ .11.4

 עדכון הזמנת העבודה הקיימת או הפקת הזמנת עבודה נוספת. לפי העניין,

משלבי העבודה או בסיום העבודה, לפי העניין, שמקורו ביועץ, תהיה רשאית  בסיום שלבבמקרה של איחור  .18

 לבטל את ההתקשרות עם היועץ ולפנות לגורם אחר להמשך ביצוע העבודה. מועצהה

 עפ"י כל דין או הסכם. מועצהאין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית ה

 כפיפות ודיווח

19.  

הסכם זה להוראותיו והנחיותיו של המנהל, ויבצע כל  עפ"י חויבויותיולמהיועץ יהא כפוף בכל הנוגע  .19.1

 הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך.

לכך, כל פרט על כל נושא ועניין הנוגעים בעבודת  ששיידרהיועץ ידווח למנהל, בע"פ ו/או בכתב, בכל עת  .19.2

 .ץהייעו

רדי היועץ בכדי לעקוב אחרי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאי יהא המנהל לבקר בכל שעה במש .19.3

 .ולקבל הסברים בגינה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות ץהייעוביצוע עבודת 

 זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף 

 גדר סמכויותיו של היועץ

אם קיבל לכך  מה אלאו /או להתחייב בשם המועצה או מי מטעמובהר בזאת כי היועץ אינו רשאי להורות  .20

 או כל גורם אחר במועצה שהינו בעל סמכות בעניין הנדון.ו /או הגזבר המנהל  אישור מראש ובכתב מעם

רשאי לעשות כל שינוי ו/או פעולה אחרת שיביאו להגדלת  אינו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ .21

 מורשי החתימה מטעמה. אמצעותבהוצאותיה של המועצה, אלא באישורה מראש ובכתב של המועצה 

פעל בניגוד לקבוע לעיל יהא אחראי אישית כלפי המועצה בגין כל הוצאה יהיועץ מצהיר בזאת כי היה ו

שתוציא מעבר למתוכנן עקב מחדליו ו/או פעולתו האסורה, ויחויב לשפותה בגין כך עבור מלוא סכום 

 כל דין או הסכם. חמכוה שזכאית להם המועצה ההוצאה הנוסף שהוציאה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופ

 אישור על סיום ביצוע

 ו/או סיומה של עבודת הייעוץ, לפי העניין, יפעלו הצדדים באופן הבא:  ץהייעועבודת שלב בשל כל  וסיומעם  .22

 יודיע על כך למנהל.היועץ  .22.1

ואת כל המסמכים  ן,, לפי הענייץהייעועבודת סיום ביצועו של אותו שלב ו/או סיום המנהל יבדוק את  .22.2

ויפרט בפני היועץ בכתב, ברשימה שתוכן על ידו, את כל התיקונים, ההשלמות ו/או השינויים  ,שהוגשו

 (."התיקונים"שנדרשים על ידו לצורך השלמת העבודה ע"י היועץ )להלן 

 היועץ יבצע את התיקונים בעבודה בתוך פרק הזמן שיקבע לשם כך ע"י המנהל. .22.3

 על כך המנהל אישור בכתב מטעמו. ןייתושלמה העבודה לשביעות רצון המנהל בוצעו התיקונים וה .22.4
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שביצועה הופסק טרם גם ביחס לעבודה  ובהתאמה המחויביםההליך המפורט לעיל יחול בשינויים  .22.5

 סיומה מפאת ביטול ההסכם מחמת כל עילה שבדין או בהסכם.

שלום התמורה ו/או חלק התמורה מובהר בזאת, כי מתן אישור המנהל כאמור לעיל, הינו תנאי לת .22.6

 ו/או חלק הימנה בגינם ניתן האישור. ץהייעוביחס לעבודת 

 התמורה

בהתאם לשיקול  גלובאליאו על בסיס ו/התמורה לה זכאי היועץ בגין שירותי הייעוץ תיקבע על בסיס שעות  .23

 .מועצהדעתה הבלעדי של ה

עות הייעוץ לא יעלה על מסגרת השעות הנקובה היקף שבעבודת ייעוץ לפי שעות, למען הסר ספק, יובהר כי  .24

 .הזמנת העבודהב

הנקובים התמורה  מילסכו גורם ממשלתי או גורם מקובל אחר, תעריפיככל שיקבע תעריף לשעה על בסיס  .25

 יתווסף מע"מ כשיעורו על פי הדין. בהזמנה

 סכומי התמורה האמורים לעיל יתעדכנו בהתאם למפורט להלן: .26

ישאר תעריף שעת עבודה קבוע עד להשלמת מכסת השעות הנקובה  יס שעותעבודה על בס בהזמנות .26.1

 בהזמנה.

עדכון שיעור , יתעדכן התעריף לשעת ייעוץ בהתאם לככל שתופק ליועץ הזמנת המשך או הרחבה .26.2

 . , ליועצים לניהול, ככל שיהיה כזהתעריפי חשכ"ל

ולאחר  הפקת ההזמנהלאחר  13 -בהזמנות עבודה על בסיס גלובאלי, התמורה תעודכן החל מהחודש ה .26.3

הידוע במועד עדכון  המדדחודשים בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין מדד הבסיס לבין  12מכן מדי 

 .התמורה

גורם ממשלתי או גורם מקובל  תעריפיככל שיסתמכו הצדדים על בסיס מובהר בזאת למען הסר ספק, כי  .21

לחייב לא יהא בכך כדי ולעניין מנגנון עדכון התמורה, בהזמנות עבודה לפי שעות,  התמורהחישוב  לצורך ,אחר

באשר להוצאות, לרבות לא לעניין יתר ההוראות הנהוגות אצל אותו הגורם ובקשר אליו  מועצהאת ה

ולא תהא להוראות תעריפי חשכ"ל כל תחולה לעניין  כל נושא ועניין אחריםאו תשלומים נלווים, דרכי שערוך 

 . הסכם זה

הגורם בתעריפי ליות האמור לעיל, היועץ לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה שהיא הנזכרת מבלי לגרוע מכל

 ולרבות תוספת בגין ביצוע העבודה בשלבים. עליו נסמך התעריף

במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה,  שינוייםמובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל,  .28

יועץ לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את התמורה לה זכאי במיסים, בארנונות ובתשלומים אשר על ה

 היועץ אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.

מבלי שנדרש נוספות שלא נדרשו במסגרת הסכם זה ומובהר בזאת למען הסר ספק כי אם יבצע היועץ עבודות  .29

 עבור עבודתו זו. לא יהא זכאי לכל תמורה שהיאהוא  באמצעות הזמנת עבודהלכך במפורש ובכתב 

הווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות פי שתפורט בהזמנה תמובהר בזאת, כי התמורה כ .30

זה והזמנות העבודה שתופקנה ליועץ  הסכםעל פי כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י היועץ 



 המקומית כפר שמריהוהמועצה 
 הזמנה לקבלת הצעות להכלל במאגר יועצים/נותני שירותים

 .ושל גופי הסמך שלההמועצה של 

 חתימה וחותמת 41מתוך  29עמוד 
 

טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה , וכי אין היועץ זכאי לכל תשלום נוסף שהוא בגין שכר מכוחו

ו/או  בפרק צילומים והעתקות אור, ככל שרלבנטי להסכם זהאחרת, למעט החזר בגין צילומים כמפורט 

 . להזמנת עבודה מכוחו

בעבודת שינויים ידרשו או אם בעבודת היעוץ שינויים לא מהותיים יקבע המנהל כי נדרשים  מובהר בזאת כי .31

 -לעניין סעיף זה  , יבצעם היועץ ללא כל תשלום.או עקב אי הבנה מצד היועץ ץבייעואו טעות פגם  היעוץ עקב

 ץהייעומהיקף   20% של עדבהיקף יעוץ מהיועץ השקעה נוספת בשינוי הדורש  משמעותו"שינוי לא מהותי" 

 .המקורי

הזמנה ליועץ  מועצההיק תפהמנהל,  על פי דרישת, ץהייעועל אף האמור לעיל, אם ידרשו שינויים בעבודות  .32

לפי תעריף שיקבע במשא ומתן ועבור ביצוע השינויים וזאת כקבוע בהסכם זה,  לתמורה מעברנוספת לתשלום 

 בין הצדדים. 

 אופן תשלום התמורה 

  המפורט להלן: באופןהתמורה כמפורט לעיל תשולם  .33

 שעות  על בסיסבהזמנת עבודה 

לו בגין  החשבון ובו פירוט התמורה המגיעעץ לידי המנהל יעביר היו יקלנדרלכל חודש  5-עד ליום ה .33.1

 בצירוף המסמכים כדלקמן:החודש שחלף 

 ביצוע לעיל דיווחכמפורט בפרק שבוצעו על ידו בחודש החולף השעות דיווח  .33.1.1

אישור המנהל כמפורט בפרק אישור על סיום ביצוע, ככל שהסתיים שלב משלבי העבודה  .33.1.2

 ולחילופין הסתיימה העבודה. 

תוך  מועצהלגזברות ה וויעבירהחשבון, יאשרו, כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל, נהל יבדוק את המ .33.2

)לפי הדין החל על היועץ, מטעם היועץ מסמך החיוב , בצירוף ע"י היועץו ממועד המצאת עבודה ימי 5

הסכום  שיעורב (חשבונית מסחשבון עסקה / , 1915 –לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  42כפוף לתיקון ב

 .המאושר לתשלום ע"י המנהל

 .כלל ואו שלא תאשר ואו מקצת םכול והמאושר ע"י המנהל, תאשר מסמך החיובהגזברות תבדוק את  .33.3

מתום  תימים שיחלו להימנו 45תוך הגזברות תשלם ליועץ את הסכום המאושר על ידה לתשלום  .33.4

לפי העניין הנדרשים וים הנלוובצירוף המסמכים  המאושר במועצה מסמך החיוב בו נתקבלהחודש 

שהוגש ע"י היועץ לבין הסכום שאושר ע"י  החיובחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין חשבון / 

 .הגזברות

  על בסיס גלובאליבהזמנת עבודה 

יעביר בהזמנת העבודה, תמורה בהתאם לשלבים הקבועים בהיועץ  השלמת ביצוע שלב המזכה אתעם  .33.5

בצירוף המסמכים ובו פירוט התמורה המגיעה לו בגין אותו שלב  חיוב מסךהיועץ לידי המנהל 

 כדלקמן:

 פירוט העבודות והמטלות שבוצעו. .33.5.1
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אישור המנהל כמפורט בפרק אישור על סיום ביצוע, ככל שהסתיים שלב משלבי העבודה  .33.5.2

 ולחילופין הסתיימה העבודה. 

 –ו  33.3, 33.2יהיה כאמור בסעיפים המשך הטיפול במסמך חיוב בגין הזמנת עבודה על בסיס גלובלי  .33.6

 לעיל. 33.4

( בגובה ההפרש בין נדרשוחשבונית הזיכוי )אם חשבון / חשבונית המס וחשבון / מובהר בזאת, כי צירוף  .34

הגזברות, לכל חשבון שיאושר ע"י גזברות המנהל או  לבין הסכום שאושר ע"י יועץשהוגש ע"י ה מסמך החיוב

תימנה תקופת מועד  –, וכי במקרה של עיכוב בהגשה התמורה לתשלום, מהווה תנאי הכרחי מועצהה

( לידי גזברות נדרשוחשבונית הזיכוי )אם חשבון / חשבונית המס והחשבון / התשלום החל ממועד המצאת 

 . מועצהה

ריבית חשב בשיעור  יועץל מועצהתשלם ה מועצהמסיבה התלויה בהנקוב לעיל לא הועברו התשלומים במועד  .35

לפיגור ועד ליום התשלום בפועל. פיגור בתשלום  16 -ע"י החשב הכללי באוצר מעת לעת, החל מיום ה שייקבע

 יום מהמועד האמור לא ישא כל ריבית 15של עד 

 והפקת תוכניותצילומים סריקות, 

הם  ,תוכניותביצוע של סריקות, צילומים והפקת ככל שבמסגרת מתן שירותי הייעוץ ידרשו ע"י המועצה  .36

, וזאת ("המכון"יבחר לצורך כך ע"י המועצה )להלן: שהצילום שנבחר ו/או   מכוןבאמצעות ע"י היועץ יבוצעו 

 לאחר קבלת אישור המנהל לעצם ולהיקף ביצועם.

שיאושר ע"י המנהל )במקרים בהם לא יוכל  היועץ  אחרע"י מכון יבוצעו על ידי היועץ במקרים מיוחדים  .31

 בהם מחוייבת גובה לא יעלו על המחירים הוא ששהמחירים ע"י המועצה( ובלבד  שנבחרלהשתמש במכון 

 :מפורט להלןכ על ידי המכון עימו התקשרה וזאת מועצהה

היועץ יפנה למנהל בבקשה בכתב ומראש בבקשה מנומקת לביצוע של סריקות, צילומים והפקת  .31.1

 תוכניות באמצעות מכון אחר.

 ביצוע סריקות, צילומים והפקת תוכניות יחליט האם לאשר ליועץ עיניו וראות המנהל לפי שיקול דעתו .31.2

 . באמצעות מכון אחר והחלטתו תהיה סופית

גובה יקבע הוא את  אישר המנהל ליועץ ביצוע סריקות, צילומים והפקת תוכניות באמצעות מכון אחר .31.3

 .ם באמצעות אותו מכוןלביצועהסכום המאושר 

, שקבלו את לומים והפקת התוכניות שידרשו להספקת שרותיו למועצההסריקות, הציהיועץ יזמין את  .31.4

 .להפצתםהיה אחראי ויאחר מכון או מלפי העניין מהמכון   אישור המנהל,

במכון שהזמין ביצוע סריקות, צילומים והפקת תוכניות חריות היועץ לוודא כי סך ההוצאות עבור אב

 ."י המנהלהסכום שאושר עאינו עולה על גובה או במכון אחר 

ע"י המנהל לביצוע סריקות, צילומים והפקת הסכום המאושר מובהר כי כל הוצאה שתעלה על גובה 

 על חשבון היועץ. יהכאמור תהתוכניות באמצעות מכון 

הסריקות, הצילומים והפקת ת את פרטי ומשלוח המפרטהת ותעוד אשר בחתימתו אתמתחייב להיועץ  .31.5

ימי  5, וזאת בתוך אחרמכון או  המכון ו, לפי העניין,יעביר ןאותתו על פי הזמנשבוצעו בפועל תוכניות 

 .עבודה ממועד העברתן לאישורו
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מובהר בזאת שאישור היועץ את תעודות המשלוח, כאמור לעיל, מהווה תנאי לתשלום התמורה עבור  .31.6

 ,ורהאת התמתשלם המועצה העבודות המפורטות בהן והיועץ יודע ומסכים כי ככל שלא יאשרן במועד 

 .ושיעורה יקוזז מהתמורה המגיעה ליועץ למכון או למכון אחר

, על היועץ בהתקשרות בין המועצה למכוןכלול   ושאינ לשרות שרות ממכוןהזמנת ליועץ ככל שתידרש  .31.1

 .או ממכון אחרמכון המ ו, לפי העניין,טרם הזמנת להזמנת שרות זהאישור המנהל לקבל את 

 יחותובט שמירת דינים ,רמה מקצועית

ברמה מקצועית גבוהה תוך שמירה על כל דין החל עליו ו/או  היועץ מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו .38

 על המועצה ו/או על נשוא השרות, וכמפורט להלן:

היועץ מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא  .38.1

 עצה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.יהיה אחראי ללא סייג כלפי המו

מובהר בזאת, כי אף אישור מפורש או משתמע מאת המנהל או מאת מי מטעמה של המועצה בדבר  .38.2

או חלק הימנו או כל מסמך או מידע אשר ניתנו או הועברו בהתאם להסכם זה, לא  ץהייעותוכן 

להטיל על המנהל ו/או המועצה אחריות  ישחררו את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ואין בהם

 ו/או המסמכים האמורים. ץהייעוכלשהי לטיב 

היועץ מצהיר בזאת כי ידוע לו שהינו נציגה ושליחה של המועצה לעניין האמור בהסכם זה והינו חייב  .38.3

 כלפיה חובת נאמנות כמתחייב ממעמדו זה.

, לרבות הסכם זה חמכו חויבויותיומלכל על הוראות כל דין בנוגע היועץ מצהיר ומתחייב לשמור  .38.4

 .הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם

ככל שרלבנטי למהות שירותי הייעוץ, יבצע היועץ שירותים אלה בהתאם להוראות הבטיחות, בהתאם  .38.5

 לכל דין ו/או תקן רלבנטיים ובתיאום עם הממונה על הבטיחות במועצה.

 ווה הפרה יסודית של ההסכם.סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תה

 התנאה על זכות יוצרים

39.  

נשוא  ובד"וחותהסכם זה זכות הבעלות והשימוש בתוכניות, במסמכים, בחוו"ד  חמכולמועצה מוקנית  .39.1

הסכם זה, שהוכנו ע"י היועץ, ולא תישמע טענה מצד היועץ כלפי המועצה להפרת זכות היוצרים שלו 

 ת או במסמכים אלו.בגין כל שימוש שתעשה המועצה בתוכניו

רשאית לעשות שימוש מסחרי בתוכניות ובמסמכים שהוכנו ע"י תהיה לא המועצה על אף האמור לעיל,  .39.2

לגוף אחר, כדי שיעשה בהן  -בתמורה או שלא בתמורה  -היועץ במסגרת ההסכם על דרך של מסירתן 

בתוכניות שימוש, אלא באישורו של היועץ. בהעדר אישור כאמור רשאית המועצה להשתמש 

 בלבד. לצרכיהובמסמכים האמורים 

גם  ץהייעוהמועצה תהא זכאית להשתמש בתוכניות ובמסמכים שהוכנו ע"י היועץ במסגרת עבודת  .39.3

 לעיל.כאמור טרם סיום עבודתו ו/או התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשים 

 המועצה תהיה רשאית לערוך שינויים בעבודת הייעוץ בעצמה או באמצעות מי מטעמה. .39.4
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 שמירת סודיות

40.  

על היועץ תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם זה. היועץ ימנע  .40.1

 מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם קיבל על כך את הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 להסכם זה. 4 'דספח נכהיועץ מתחייב לחתום על הצהרת סודיות בנוסח המצ"ב 

ייב כי במהלך שנה מתום סיום ההסכם, לא יקבל זכות, לרבות עבודה כשכיר או שלא היועץ מתח .40.2

כשכיר או בדרך של התקשרות אחרת, מגורם שהוא היה מוסמך לקבל החלטה בעניינו במסגרת עבודתו 

בשירות המועצה. כן מתחייב היועץ כי לאחר סיום עבודתו על פי ההסכם לא ייצג אדם כנגד/למול 

 אגידיה העירוניים בכל עניין הקשור ו/או הנובע מעבודתו על פי ההסכם.המועצה ו/או ת

היה והיועץ יפר את האמור בסעיף זה לעיל, ישלם למועצה פיצויים מוסכמים ללא צורך בהוכחת נזק 

ולא יהא באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה ₪,  25,000בגובה של 

 כם. עפ"י כל דין או הס

 זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  סעיף

 אי קיום יחסי עובד מעבידהעסקת כוח אדם ו

 העסקת כוח אדם: .41

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג  יועץה .41.1

 מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

מם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין יבטיח קיו יועץה .41.2

 המנהל.על ידי  ששיידרדרישה חוקית, כפי 

ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות  יועץתהיה רשאית, בכל עת, לדרוש כי ה מועצהה .41.3

 .ה, בנוסח עליו תורה המועצהאמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין

עד  ליועץרשאית לעכב תשלומים  מועצה, תהיה המועצהלא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת ה

 להמצאתם.

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 העדר יחסי עובד מעביד .42

ביניהם  וייווצר ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של המועצה ובשום מקרה לא יועץמוצהר בזאת כי ה .42.1

 לבין המועצה כל יחסי עובד ומעביד.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה  .42.2

לבין היועץ ו/או כל מי מטעמו, מתחייב היועץ כי ישפה ויפצה את המועצה ו/או כל מי מטעמה בגין כל 

רמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיג

 .מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה



 המקומית כפר שמריהוהמועצה 
 הזמנה לקבלת הצעות להכלל במאגר יועצים/נותני שירותים

 .ושל גופי הסמך שלההמועצה של 

 חתימה וחותמת 41מתוך  33עמוד 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף  .42.3

ועץ או מי מטעמו, יראו את האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין המועצה או מי מטעמה לבין הי

מהתמורה הקבועה בפרק התמורה בהסכם  55%הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 

(, והיועץ מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הינה מלאה והוגנת עבור "התמורה המופחתת"זה )להלן: 

 סי עובד מעביד כאמור. ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה וייקבע כי התקיימו יח

 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת 

43.  

ח מומחיותו וח ההסכם הינן מכומכ יועץמוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של ה .43.1

 המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

ח ההסכם או חלק ותיו מכרשאי להמחות את זכויותיו או חובו יהלא יה יועץ, בכפוף לאמור להלן,ה .43.2

וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות  /יםמהן לאחר

 המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על דרך של העברת זכויות תאגיד יועץ היה ה .43.3

, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר המחאה במניות החברה

 כאמור ואם לאו. 

 החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את היועץ. .43.4

את זכויותיו או  מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה היועץ .43.5

, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל ד לאמור לעילבניגו זה או מקצתן הסכםחובותיו על פי 

הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י  ריישא עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,

הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה כלפי הגורם 

 .הנמחה

 עד או תרופה לה זכאית המועצה עפ"י כל דין או הסכם.אין באמור בכדי לגרוע מכל ס

המועצה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם  .43.6

 לכך. היועץצורך בקבלת הסכמת  ללאאו חלקן, 

 זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. סעיף 

 וביטוחאחריות בנזיקין 

 . 5'דנספח לעניין אחריות בנזיקין וביטוח יחולו ההוראות המפורטות ב .44

 עיכבון קיזוז ,, שיפוימוסכמים פיצויים

 :פיצויים מוסכמים .45

בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד  ש"ח 100סך של ב את היועץ תחייבהמועצה 

 המועצה.אשר הוטל על הכספים המגיעים לו מ יועץה
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 שיפוי: .46

את המועצה בגין תשלום  יועץח כל הסכם או דין, ישפה הולשלמו מכ יועץשילמה המועצה תשלום שהיה על ה

ימים מיום שנדרש לכך על ידה. בכלל זה, ישפה  1בתוך בגין הוצאות כלליות של המועצה,  15%בתוספת זה 

ר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות ח פסק דין בקשואת המועצה בגין כל תשלום שחויבה בו מכ יועץה

וכל הוצאה שנגרמה למועצה בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט  שכ"ט עו"ד ,תשלומים בגין הוצאות משפט

 עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.

 קיזוז: .41

נהל מגיע כל סכום שלדעת המ –זה  הסכםלפי  יועץמועצה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לה

 .לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דיןמי מטעמה ו/או למועצה ו/או  יועץמה

 עיכבון: .48

, מתקנים, חמרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד ןמיטלטלילעכב בידה כל  יההמועצה רשאית תה

 לא על פי הקבוע בהסכם.יאותן לא מ יועץשל ה והתחייבויותילמילוי 

 .לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה על פי כל דין או הסכם אין באמור בסעיפים אלה בכדי

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 :דלקמןמצהיר בזאת כ יועץה .49

 .להסכם 2'דנספח ב, לרבות הקבוע 1916 –כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .49.1

 .1915 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .49.2

כל דין כלפי  "יהוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ .49.3

 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין  .49.4

 ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.וכי הוא 

 למועצה אישור על גובה ניכוי יועץבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא ה .50

 מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

לכל החזר מהמועצה  יועץזכאי ה יהמוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא למועצה אישור כאמור במועד, לא יה

 בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס להסכם  יועץיציג ה מועצהעפ"י דרישת ה .51

 זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 הפסקת עבודת היועץ

, רשאית המועצה בכל עת, מכל סיבה 4ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  כםעל אף האמור בכל מקום אחר בהס .52

שתיראה לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שנתגלה בו, להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר 

 יום מראש. 30ליועץ  תמסרע"י הודעה בכתב אשר 
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אשר בוצע  ץהייעותו חלק מעבודת הובא ההסכם לידי גמר כאמור, תשלם המועצה ליועץ את התמורה בעד או .53

 לעיל.  בפרק הקיזוזעל ידו בפועל, בכפוף לזכותה לקיזוז, כאמור 

המועצה תהא פטורה מתשלום כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהם ליועץ בעד שימוש בתוכניות ובמסמכים  .54

 אחרים הקשורים בחלק עבודת היועץ שכבר נעשתה.

תהא חבה בשום אופן פיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר ליועץ  מובהר בזאת למען הסר ספק כי המועצה לא .55

 מעבר למפורט לעיל, עקב הבאת ההסכם לידי גמר כאמור.

מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכח כל דין או  .56

 הסכם.

רוע מזכותה להפסקת העסקתו של היועץ כל דין או הסכם ומבלי לג חמכומבלי לגרוע בזכות הקיימת לה  .51

לעיל, רשאית תהא המועצה להפסיק את עבודת היועץ, לבטל עימו את ההסכם לאלתר, ולבצע  האמור חמכו

בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת ההסכם לאותו גורם וזאת במקרים  ץהייעואת יתרת עבודת 

 הבאים:

צו  ניתן לגביו –באם הינו תאגיד  –וכרז כפושט רגל, או כונס נכסים מכח כל דין ו/או ה יועץמונה ל .51.1

 .קבוע או זמני – צו פירוק הקפאת הליכים או

או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת  יועץנגד ה .51.2

 .ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה עברה שיש עמה קלון

 שוחד, או בכל מעשה מרמה. מעשהו נתפס או נחשד בגניבה, באו מי מטעמ יועץה .51.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או  יועץהוכח למועצה כי ה .51.4

 מכל סיבה אחרת.

אלא שמובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי 

 גרוע מזכות המועצה לבטל את ההסכם באופן כאמור מכח עילה שבדין.אין במנייתם בכדי ל

ההוצאות שיגרמו למועצה, כתוצאה מהפסקת העבודה שמקורה ביועץ, לרבות תשלום  גבוה להשלמת כל  .58

 העבודה מזה שהיה מגיע ליועץ אילו ביצע את יתרת העבודה, יחולו על היועץ.

תשלום לו זכאי היועץ מהמועצה ולחילופין לתבוע סכום  המועצה תהיה רשאית לקזז את הסכום האמור מכל .59

 זה.

מובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית המועצה מכח כל דין או  .60

 .1910-עפ"י חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אהסעדים והתרופות המוקנים לה  הסכם, לרבות

 ויתור

מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש  על תנאי ההסכםויתור, ארכה גה, התנאה, חריכל  .61

 זה. הסכםובכתב ונחתמו על ידי הצדדים ל

ח דין או הסכם לא וויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכ

 ר.עתידי כאמו בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה יהיה
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 כתובות והודעות

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .62

זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום  הסכםין ימסמך או הודעה לענ .63

 ימים מתאריך המשלוח. 5כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

רה, הודעה שתשלח ע"י המועצה לכתובת הדוא"ל המצוינת על אף האמור לעיל, לעניין פרק אופן תשלום התמו

בפרטי היועץ, תחשב כאילו נתקבלה ע"י היועץ בתוך יום אחד מתאריך המשלוח. האמור יחול לעניין הודעות 

 דוא"ל שישלחו ע"י המועצה לעניין פרק אופן תשלום התמורה בלבד.

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

 

 ___________________                                       ___________________ 
 היועץ       המזמין
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 אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד – 1'ד נספח

 
 אני הח"מ , עו"ד/ רו''ח  _________________________,  מ.ר ____________ 

 

 כעו"ד / רו"ח של התאגיד, הנני לאשר הזאת כי ה"ה:

 

 

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

   

 ת. ז.  שם

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

  

  בתאגיד:

 שם התאגיד 

 ומורשים להתחייב בשמו.

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  בצירוף חותמת התאגיד 

 יבת את התאגיד.מחי

 

 

 

 

 

 

 עו"ד / רו"ח  תאריך
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 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  – 2'ד נספח

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

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

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

 .מציעה מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

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

 למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או מציעה 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 .1916– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

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

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

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

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

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 .מציע"( אינן חלות על הזכויות

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

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן מציע. ל5
 :להלן הרלוונטיות

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

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

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

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

 כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים

 לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  מציעה –לעיל  4את החלופה ב' בסעיף  שסימן מציעל. 6

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

 התקשרות כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.1

__________________ 
 המצהיר()חתימת 

 אימות עו"ד

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

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

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

 בחתמו/ה עליו בפני.

 , עו"ד____________
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 עניינים ניגוד על העדר והתחייבות תצהיר– 3'ד נספח

 אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________

 יב בזאת כדלקמן :"( מתחיהמבקש________________________, )להלן: "/ בעסק  בחברת

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו מבקש, לפי העניין, או לעובדים מטעם המבקשל יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

ו ותנאי ההסכם לפיו תתקשר המועצה עם נותן מילוי תנאיוהליך זה מתן השירותים נשוא  בתחום עניין

אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם  מבקש, וכי השרותים שירשם בהליך זה במאגר

 זה.   הליךמילוי התחייבויותיו על פי 

של ניגוד במצב  ואו מי מטעמ וימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אות מבקשכי ההנני מתחייב  .2

את עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד 

 במצב של חשש לניגוד עניינים. מבקשה

 במצב מבקשה להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי למזמין באופן ודיעי מבקשכי ה מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון מבקשל היוודע עם מיד עניינים ניגוד של

במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  וימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי מבקשכי ההנני מתחייב  .4

, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופן שיש בו כדי לקדם את זה בהליךכאמור  מבקשה התחייבויות

 .עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי

 גורם, כל עם להתקשר ,שלו כוונה כל על ועצהלמ מראש דווחי מבקש, כי המבקשבשם ה ומתחייב מצהיר הנני .5

 מועצהלהוראות ה בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים ולהתחייבויותי העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 ניגוד העדר יחושיבט אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות מבקשל לאשר לא תרשאי מועצהבעניין. ה

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם פעלי כי מתחייב מבקשוה עניינים,

בקשר עם מניעת  מועצהכל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של ה מבקשללא תהיינה  .6

 ניגוד עניינים.

 .ך זההלימהווה הפרה יסודית של ההסכם נשוא  מועצהברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי ה .1

זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  הליךמובהר בזאת שלעניין  .8

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   

  ולראיה באתי על החתום:

____________________ ______________________   
     חתימה           שם                     

 

 אישור עו"ד

 _ ______, עו"ד, מאשר בזה כי ביום __________אני הח"מ, ______

  ___ ___________  ____, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'_________בפני מר/גב' _____ /ההופיע

 המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן

 י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

_________________       _______________ 
 חתימה וחותמת           תאריך           
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 הצהרת סודיות– 4'ד נספח

 מכוח הסכם זה. המועצך על ידו לתת שירותים למע"י היועץ וע"י כל גורם מטעמו המוס ם* ייחת
 

 :כדלקמןבזאת  מצהיר"( היועץ)להלן "                 אני, 
  מספר תעודת זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 
" והאחריות המוטלת על ידי הוראותיו בקשר 1981 - וראות "חוק הגנת הפרטיות תשמ"אה הוסברו לי .1

 לעבודתי. 

יע לידיעתי במהלך מילוי תפקידי. לא אמסור כל מידע או כל לשמור בסוד את כל אשר הגיע או יג אני מתחייב .2

 מסמך שהגיע או  שיגיע לידי למי שלא הוסמך כדין לקבלו מידי. 

 התחייבותי זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום עבודתי.  .3

 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 
 

 __________  היועץחתימת     __________                             תאריך
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 סעיפי אחריות וביטוח ואישור קיום ביטוחים – 5'ד נספח

 )לא מצורף(

 

בקשה להצעה להספקת שרות בהתאם למאפייני השרות, ויכלול הן את סעיפי פניה בנספח זה יצורף לכל  .1

 האחריות והביטוח והן אישור קיום ביטוחים.

וכן אישור המבטח על קיום במענה לפניה  המצאת עותק של נספח זה חתום על ידי המציע בעת הגשת הצעתו .2

 מציע שיבחר.מה והזמנת העבודה הביטוחים הנדרשים יהווה תנאי להתקשרות

יהוו נספח להסכם וחלק בלתי שיצורפו להצעה להספקת שרות הנספח החתום וכן אישור קיום הביטוחים  .3

 ממנו ומתנאי הזמנת העבודה. דנפר

 


