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 מסמך א' 

 מונוסון -יהודעירית 
 

 20/2022מכרז מס' 
 למתן שירותי חשבות שכר עבור העירייה 

     
 הזמנה להציע הצעות 

 

 
הצעות  יה"י"העיר)להלן:    מונוסון -יהודעירית   בזאת   הכלעבור העירייה,    למתן שירותי חשבות שכר( מזמינה 

 .כמפורט במסמכי המכרז

 
תחת   monosson.muni.il-www.yehud  כתובת  העירייה באתר האינטרנט של  בניתן לרכוש  את חוברת המכרז  
 בכל מקרה.    שלא יוחזרו ש"ח  500 בעבור סך שללשונית "מכרזים", 

 

 

ע"י המציעהנדרשים  , בצרוף כל מסמכי המכרזותאת ההצע יש  כנדרש  , חתומים  ל,  ללא   מעטפה סגורהלהכניס 
 מספר ושם המכרז בלבד.  ליה מצויןסימני זיהוי של המציע ע

בתיבת המכרזים של העירייה הממוקמת   12:00  בשעה    2.6.2022אישית עד ליום  את המעטפה יש להפקיד במסירה  
 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113בחדר 

 ו על אחריותו הבלעדית של המציע. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינ 

 
 . שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה הצעות

 
 .03-5391249לשאלות ניתן לפנות לגב' רחלי זרחי, בטלפון: 

 
 

 ________________ 
 עו"ד יעלה מקליס 

 ראש העיר    
 

http://www.yehud-monosson.muni.il/
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 מסמך ב'

 מונוסון-יהודעיריית  
 
 20/2022מכרז מס' 

 העירייה למתן שירותי חשבות שכר עבור 
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 
 

 נשוא המכרז  .1

"  מונוסון -יהודת  יעירי  בזאת הצעות מחירים  יה"יהעיר)להלן:  שירותי  ( מזמינה  עבור  למתן  חשבות שכר 
המכרז  מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי  "(.  השירותים, הכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "העירייה
 , יכללו השירותים את המפורט להלן: (ו' מסמך) הנדרששירות מפרט הובפרט ב

 בצע, על חשבונו, את פעולות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן השירותים.הזוכה י .א

 שירותי חשבות שכר של כלל עובדי העירייה. .ב

תלושים של פנסיונרים.    320  –תלושים של עובדים וכ    380  –תלושים מתוכם כ    700  –בעירייה יש כ   .ג
 . שהינם מוריםתלושי עובדים  יצוין כי אין כיום 

נוספת .ד עובדת  קיימת  שכר,  ,בעירייה  מדור  השכר   מנהלת  חשבת  לעבודת  המסייעת  שכר  במחלקת 
הינם:   עבודתה  השכר,ועיקרי  חשב/ת  ע"י  במיילים  טיפול  אחרי  ומעקב  והזנת    ריכוז  עדכוני 

הלוו  רכבים,  ביטוחי  עובדיםהקילומטר'ז,  ומפרעות  והקרנות    היזונים  ,את  הקופות  מול  חוזרים 
 ומטלות בסיסיות בהתאם לצורך.  תיוקי מסמכים בתיקי עובדים וארכיון ,השונות

יווחים והבקרות והכל כפי  יכללו אחריות מלאה להכנת השכר החודשי וכלל הדשירותי חשבות השכר   .ה
ווה חלק בלתי נפרד ממנו .כמו כן הזכיין  נספח ו' למכרז והחוזה והמה-המפורט במפרט השירותים  

 . שעות ליום( בכל חודש במשרדי העירייה  8.5ימי עבודה מלאים ) 2יצב ולבצע לפחות ימתחייב להת 

הזוכה  העירייה .ו ידי  על  הניתנים  השירותים  איכות  על  ביקורת  לבצע  רשאית  בכל    ,תהא  אין  אולם 

 באשר לשירותים הניתנים על ידו.  הזוכה   ביקורת כזו כדי להפחית מאחריות

לצמצם ולשנות את השירות לליווי    מראש  ימים    60תשומת לב המציע כי העירייה רשאית בהודעה של   .ז
מפרט השירותים והצעת  -בנספח ו'    , כמפורט  מ"₪ +מע  5,000,יעוץ ובקרה בלבד בשכ"ט חודשי של  

 ר. המחי

החוזה. מבלי  על    יום חתימת שני הצדדיםב  ן, שתחילת הלשנ  הינותוקפו של החוזה מכוח מכרז זה   .ח
נוספות, כולן    שנים  חמשב ה  לגרוע מהאמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה להאריך את תקופת החוז 

 . ( שניםשש) 6או כל חלק מהן בכל פעם, כך שסך כל תקופת החוזה לא תעלה על 
  

 ואופן הוכחת העמידה בהם  השתתפות במכרזתנאי הסף ל .2

 בכל התנאים המפורטים להלן:  במועד הגשת ההצעות רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד  .א
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ובעל  (1 כחוק  חשבונות  ספרי  מנהל  מע"מ,  לצורך  מורשה  במקור    עוסק  מס  ניכוי  על  אישורים 
 קיד השומה.פמטעם 

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים ואישור 
 ניכוי מס במקור.

 .  1976  –וק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ח  מציע העומד בתנאי (2

ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצורף להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תצהיר חתום על ידו  
 למסמכי המכרז. 

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. (3

 להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע את הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

( במתן שירותי  2019-2021השנים האחרונות )  3  מצטבר של שנתיים לפחות במציע בעל נסיון   (4
 . רשויות מקומיות לפחות 2 חשבות שכר עבור

וכן את פרטי   נסיונו בשנים הרלוונטיות  יצרף המציע את פרטי  זה,  להוכחת עמידה בתנאי 
 .המלצה מהלקוח/הלקוחות ושם איש קשר אצל כל לקוח

 . בהצלחה קורס חשבי שכר םסייאחד אשר שכר   חשבמציע המעסיק לפחות   (5

העובדים המועסקים על ידו נכון למועד להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע את פרטי   
הגשת ההצעה ואת מועד תחילת העסקתם. יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד המציע או לחלופין 
)ניתן למחוק פרטים אישיים   תלושי שכר המעידים על העסקה מתמשכת של שנה לפחות 

 מתלושי השכר(. 

אה על ידי בנק בישראל,  , שהוצ  ₪  10,000ז צורפה ערבות בנקאית אוטונומית בסך  להצעה במכר (6
למסמכי    כמסמך ח'   לפי נוסח הערבות המצורף,  31.12.22לפקודת העירייה, בתוקף עד ליום  

 . למסמך זה 6ועל פי תנאי סעיף  המכרז

ישות משפטית אחת וכל המסמכים    בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי ובהר  מלמען הסר ספק,   .ב
 . והאישורים, לרבות הערבות, יהיו על שם אותה ישות משפטית בלבד

כי   .ג לעיל עלולה לה יובהר,  והאישורים המפורטים  יצורפו אליה כל המסמכים  ע"י  יהצעה שלא  פסל 
 ועדת המכרזים. 

לעיל,   .ד מהאמור  לגרוע  המכרזיםמבלי  הזכות  לוועדת  הבשמורה  דעתה  שיקול  פי  על  לחקור    לעדי,, 
יכולת    מומחיותו,  מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו, מידע ו/או  ולדרוש מהמציע להציג כל 

המציע יהיה חייב למסור  .  )לרבות המלצות(  וכיוב'  המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז
ר מסמך הסבר או  המציע יסרב למסולוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו  

 . ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעהוועדרשאית ה ,ניתוח כלשהוא כאמור

 ושינויים  הבהרות .3

את שאלות ההבהרה     .ימים לפני המועד האחרון להגשת הצעות  10  - ניתן לשלוח שאלות הבהרה  עד ל   .א
 michrazyahud@ye-mo.org.ilיש לשלוח למייל: 
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העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים   .ב
משתתפים.   לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  שניתנו  במסמכי  תיקונים  הבהרות,  תשובות, 

המכרז  ממסמכי  חלק  יהוו  זה  בסעיף  בישיבה    כאמור  המשתתפים  לידיעת  מסמכי  ויובאו  ורוכשי 
 .המכרז בכתב על פי הפרטים שיימסרו על ידם

 נוספים שיש לצרף להצעה  מסמכים .4

 :2, בנוסף למסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף שפורטו בסעיף כל מציע יצרף להצעתו

לחייב את המציע   .א הרשאים  זהות מורשי החתימה מטעם המציע  בדבר  עו"ד המציע   / רו"ח  אישור 

 בחתימתם. 

 מסמך/מסמכי ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר למכרז, חתומים על ידי המציע.  .ב

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי   .ב
 ולפסול את הצעת המציע. ,  חוזההמכרז/ה

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  .6

, שהוצאה על ידי בנק בישראל,    ₪  10,000רבות בנקאית אוטונומית בסך  ע לצרף להצעתו  המציע חייב   .א
 נוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז., לפי 31.12.22לפקודת העירייה, בתוקף עד ליום 

 .  עפ"י דיןעל הערבות להיות חתומה  .ב

צדדית של ראש - הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג
 העיר או הגזבר ו/או מי מטעמם. 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישת העירייה עד שיבחר סופית   .ד
 .  חוזהזוכה יחתום על ההזוכה במכרז ועד שה

, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר  חוזהיסרב המציע לחתום על ה .ה

בזכות העיריה  כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע  
ע ידו,  על  שיגרמו  הממשיים  הנזקים  בגין  מהמציע,  פיצויים  ההצעהלתבוע  קיום  אי  בהתאם  קב   ,

 . זה ועפ"י כל דין חוזהלזכויותיה עפ"י 

המקרים  מבכל אחד    גם   תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפותמבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה   .ו
 הבאים: 

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;    (1)

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;  אם המציע מסר לוועדת המכרזים   (2)

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות      (3)
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד      (4)
 הנקוב לכך בתנאי המכרז.
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 מועד הגשת ההצעותואופן  .7

 , בעט בלבד, בעותק אחד של חוברת המכרז.. מסמך ו'הצעת המחיר תוגש על גבי  .א

המחיר  על המציע להציע אחוז הנחה ממחיר המקסימום החודשי הנקוב על ידי העירייה במסמך ו'.   .ב
"( כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות  מחיר התמורההמוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: "

למחיר המקסימום    .במתן השירותים על פי תנאי המכרז  מין וסוג שהוא הכרוכותובין הרגילות, מכל  
יתווסף מע"מ כדין בשיעורו במועד התשלום. התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן החל מהשנה  

 השלישית להתקשרות, ככל שתוארך ההתקשרות, כמפורט בחוזה. 

צעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי  מכרז. על המציע למלא הה  חוברתההצעה תוגש אך ורק על גבי   .ג
 סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז.  כן ל ו  פס ההצעהטו והחוזה 

 , על המציע לחתום בחתימה וחותמת.בהצעת המציע ליד כל תיקון  .ד

 הוצאות המכרז  .8

 המציע. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז והגשת ההצעה, תחולנה על 

  

 תוקף ההצעה  .9

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 90המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  הצעת .א

- בהערבות שצורפה לה, לפי דרישת העירייה ובמקרה הצורך, יאריך המציע את תוקף הצעתו, לרבות  .ב
 . יום נוספים, או עד למועד מוקדם יותר, על פי דרישת העירייה 90

 בחינת ההצעות  .10

ה .א עמידתועדת  את  תבדוק  לפי    המציעים  מכרזים  ההצעות  את  תדרג  המכרזים  ועדת  הסף.  בתנאי 
כך ההצעה תדורג במקום  ,  המחיר הסופי עבור העירייה יהיה נמוך יותרהמוצע, כאשר ככל ש המחיר  

 .  טוב יותר

 כלשהי.   ההצעה הזולה ביותר, או הצעה  העירייה אינה מתחייבת לקבל את .ב

ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  אי הגשת הצעת מחיר   .ג
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובבין במכתב לוואי  

 או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

ינת מחירה לעומת מהות ההצעה  העירייה תהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבח .ד
ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע את הערכת ההצעה  

 כדבעי. 

של המציע    ושורייובכ  ו סיוניהכלכלי, בנ  ו בחוסנו,  ה תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתיעירי ה .ה
בכל פרט אחר שנדרש המציע להציג  , ושל המציע  לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

ין כי העיריה תהיה רשאית  תיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצו ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראו
   סיונה הקודם עמו.ילבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ 
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ת ביותר, ועדת המכרזים תבחן  במקרה בו תתקבלנה הצעות זהות, אשר יהיו ההצעות הכשרות הזולו .ו
את נסיון המציעים בעבודה עם רשויות מקומיות בשנתיים האחרונות. מציע שיימצא בעל הנסיון הרב  

 יוכרז כזוכה במכרז. –שעות עבודה( היקף יותר בעבודה עם רשויות מקומיות )לפי 

 הודעה על תוצאות המכרז .11

 . בכתב על זכייתולזוכה תימסר הודעה  .א

שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, לפיה יידרש להגיע למשרדי העירייה על מנת  משתתף  .ב
 עם הצעתו במכרז. לקבל את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו

המשתתף שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו, כך שהיא תשמש   .ג
תקופת   לתום  עד  התחייבויותיו  כל  בתוספת  לביצוע  בחוזה    30ההתקשרות  כמפורט  הכל  יום, 

ימים ממועד ההודעה    14-ערבות זו תימסר לעירייה לא יאוחר מ  ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז.
לזוכה. לא תוארך הערבות כאמור, תהא העירייה זכאית לחלט את סכום הערבות שבידה, וזאת מבלי  

 לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי דין והמכרז. 

על חוזה התקשרות עם העיריה ולהמציא, במועד חתימתו, אישור ביטוח כנדרש   .ד על הזוכה לחתום 
 בנספח המצורף למסמכי המכרז.

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל את הזכייה   .ה
יתנה לו הודעה בה  בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידה בהודעה וזאת לאחר שנ

נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. אין  
 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית העירייה להגיש את הערבות שבידה ולפעול לחילוטה כפיצוי   .ו
ת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. כן היא  קבוע ומוסכם מראש, זא

 רשאית להכריז כזוכה חלופי את המשתתף שדורג הבא בתור לאחר הזוכה. 

יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה    –התקשרה העיריה עם מציע אחר  
והעירייה רשאית   לבין הצעתו הוא,  בכספי הערבות שחולטו  גם  לצורך זה להשתמש  על ידי העיריה 

   כמפורט לעיל.  

 יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .א

 שמירת זכויות  .12

שימוש   כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  המשתתפים  לעירייה.  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
 הצעתם למכרז זה.במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת  

 
 __________________________ 

 עו"ד יעלה מקליס 
 ראש העיר  



 

  

 מסמך ג'       

   20/2022מכרז מס' 
 למתן שירותי חשבות שכר עבור העירייה 

 
 לכבוד 

 מונוסון -יהודית י עיר
 

 שתתףת המצהרה
 
, בין המצורפים  את כל מסמכי המכרז  ובחנתי בחינה זהירה  קראתי בעיוןש   לאחר  ,אני הח"מ מצהיר .1

   אליו ובין שאינם מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

פרטי המכרז  ,הנני מצהיר .א כל  והבנתי את  ת  ,ומסמכיו  כי קראתי  ה  נאי המכרזכי  גורמים  וכל 
, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את  השירותהאחרים המשפיעים על 

לקבל על עצמי את כל  מציע  ואני    יםלמתן השירותיודע את כל הפרטים הנוגעים  הנני  הצעתי.  

ז ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  המכרז  במסמכי  הכלולים  והתנאים  את  ההתחייבויות  לספק  ה 
 . להצעתיבהתאם השירות 

הידע,   .ב בעל  ההיתריםהנני  הרישיונות,  הכשירות,  לביצוע    המומחיות,  הדרושים  והכישורים 
  העבודות נשוא המכרז, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז 

בזאת מראש על    י מוותרציג כל דרישות או תביעות המבוססות על ידיעה ו/או אי הבנה ואנ ולא א
 מור. טענות כא

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .ג

זו  .ד לב  הצעתי  ואינה ניתנת  ותחייב אותי במשך  ל או לשינוי ות ו טהיא בלתי חוזרת  היה בתוקף 
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש    90תקופה של  

 ימים נוספים.  90 עד  צעתי למשךקפה של הוהעיריה יוארך ת 

כנדרש במסמכי המכרז. .ה ערבות  מוסר  אני  והתחייבויותיי  היה והצעתי    להבטחת קיום הצעתי 
כי תוך   אני מתחייב  כזוכה במכרז  בידכם כתב הארכה    14תוכרז  ימים מיום ההודעה אפקיד 

   לערבות זו.

אני מסכים כי הערבות תחולט על ידכם כפיצוי    יבהתחייבויותיהיה ומסיבה כלשהי לא אעמוד  
 מוסכם וקבוע מראש. 

ה זו ובקבלתה על ידי העירייה  אני מסכים כי העירייה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצע .ו
 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לבין העירייה. 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש   .ז
   בחלק זה, מחייבת אותי.

וכל אחד  אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד   .ח
מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי  

 כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 



 

 

 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי   .2
 כאמור דלעיל. 

בגד .3 הינה  זכאי  ההצעה  אני  ההצעה,  מוגשת  בשמו  המציע  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  ר 
 לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה זו. 

 

  שם המציע: 

  כתובת המציע:

  טלפון ופקס:

  מספר עוסק מורשה: 

  נייד: 

  דואר אלקטרוני:

מורשה/מורשי  שם ותפקיד  
 החתימה מטעם המציע: 

 

  חתימה וחותמת: 

  תאריך:

 

 עו"ד:אישור 

"(, מאשר בזה כי ביום ________ חתמו  המציעשל ____________ )להלן: "  אני הח"מ _________, עו"ד

וכל   ההחלטות  כל  נתקבלו  המציע  אצל  כי  המציע,  בשם   ________________ ה"ה  זו  הצהרה  על  בפני 
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת הקבלן על הצהרה זו וכי  

 חתימת ה"ה המפוטרים לעיל מחייבת את המציע 

  _______________    ________________ 

 , עו"ד               תאריך            



 

 

 

 מסמך ד'
 

 חוזה
 

 שנת __________ ביום _________לחודש _______  מונוסון-יהודשנערך ונחתם ב
 
 בין 
 

  מונוסון-יהודת יעירי בין:  

 מונוסון -יהוד, 6מרבד הקסמים  
 "(העירייה )להלן: "

 
 ; מצד אחד 

 _______________  : לבין
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו 

   _____________________ טל' ____________ פקס _________ כתובת:מ

 ("נותן השירות"  :)להלן
 

   ; מצד שני
 

"  המכרז)להלן: "  חשבות שכר עבור העירייהשירותי  מתן  ל  20/2022  כרזמפרסמה  והעירייה   הואיל 
 "(; השירותו"

   
נספחיהם, הגיש הצעתו למכרז נותן השירות, אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז, על  ו והואיל

   הנ"ל;

 נותן השירות; וועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת       והואיל

  חוזה ב נותן השירותהעירייה להתקשר עם   ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים החליט ראש    והואיל
 ;זה

 ;והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי מתן השירות     והואיל
 

 
 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :                         

 המבוא .1

נפרד  הנספחים  ,  זה  חוזה להמבוא   .א בלתי  חלק  מהווים  המכרז,  מסמכי  וכל  להלן  המפורטים 
 . חוזהגופו ויש לקראם כאחד עם ה חוזהמה

הצעתו .ב הגשת  לפני  ובדק  עיין  הוא  כי  בזאת  מצהיר  השירות  והנתונים    נותן  המסמכים  בכל 
וכי הצעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה  המהווים את החוזה והנוגעים להתקשרות בין הצדדים  

 .  המכרזתמורה מלאה לכל התחייבויותיו על פי 

, כהגדרתו בחוזה זה, לרבות כל מי שמועסק מטעמו במתן  חלות על נותן השירות  חוזהההוראות   .ג
   . חוזההשירותים לפי ה



 

 

 

זה. נותן השירות מתחייב לבצע את    חוזהזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע  מובהר ב .ד
באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחיותיו, בתיאום    חוזה השירותים במשך כל תקופת ה

 .  עמו, ולשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו
 הגדרות  .2

יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן )פרט אם    חוזהמההמהווים חלק    הנספחיםזה ובכל    חוזהב .א
 : וונה אחרת משתמעת מגופו של ענין(כ

 

קבלן   -  נותן השירות כל  ולרבות  המוסמכים  מורשיו  שליחיו,  עובדיו,  נציגיו,  לרבות 

 משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע השירות. 

בין   -   החוזה נספחיו,  כל  על  לרבות  החוזה,  מצורפים,  שאינם  ובין  שצורפו 
תוכניות כתבי כמויות וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה  

 בעתיד. 

גזבר העירייה, או מי שימונה על ידו לצורך פיקוח וניהול ההתקשרות   - המנהל 
 מכח החוזה. 

המרכזית   - המדד הלשכה  ידי  על  המתפרסם  כללי  לצרכן  המחירים  מדד 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

המפרט   - השירות להוראות  בהתאם  העירייה  עבור  שכר  חשבות  שירותי  ביצוע 

זה   בחוזה  המפורטים  השירות  רכיבי  וכל  המכרז  למסמכי  המצורף 
 . ובנספחיו

אויב, קרבות   - כוח עליון להלן בלבד: מלחמה, פלישת  רשימת המקרים המנויים 
כוחות מזויינים של מדינת אויב )בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא(,  עם  

אסון טבע. למען הסדר ספק מובהר בזאת, כי גיוס מילואים, שביתות  
 והשבתות אינם נחשבים ככוח עליון. 

 חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות, יראו את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.  .ב

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק,    –הקיימים ואשר יבואו בעתיד    –נים  חוזה זה, על נספחיו השו .ג
דו או  וודאות  הזדקקות  -אוי  כל  וללא  ממנו,  העולה  הכוונה  לפי  אלא  מנסחו  כנגד  משמעות 

 לכותרות, כותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה. 

 מסמכי החוזה  .3

ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד    חתומים עלמסמכי המכרז, כהגדרתם בחוברת המכרז,   .א
 . ויכונו יחד לשם הקיצור "החוזה" מהחוזה

נותן השירות מצהיר בזאת כי ברשותו כל מסמכי החוזה הנ"ל, כי קרא אותם והבין את תוכנם   .ב
וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש והוא מתחייב לספק את השירות על פי כל האמור בהם.  

הבנת תנאי מתנאי החוזה על מסמכיו לא תקנה לנותן השירות זכות כלשהי לקבלת תשלום  -אי
 א יהיו לו כל תביעות או דרישות בעניין זה.  נוסף מכל סוג שהוא ול

 הצהרות נותן השירות .4



 

 

 

נשוא   .א השירותים  במתן  עוסק  הינו  כי  בזאת  מצהיר  השירות  ובידי    חוזהנותן  בידיו  יש  וכי  זה 
מתן    עובדיםה לצורך  הנדרשים  וכיו"ב  האישורים  ההיתרים,  הרישיונות,  כל  את  מטעמו 

 השירותים, בהתאם לכל דין. 

 עובד אחד מטעמו, אשר יספק את השירות הנדרש. נותן השירות מצהיר כי יציב אצל העירייה  .ב

האדם   .ג כוח  הכישורים,  הידע,  המומחיות,  הניסיון,  לו  יש  כי  בזאת  השירות  נותן  מצהיר  עוד 
לספק את השירות במיומנות וברמה מקצועית גבוהה  בכדי  ועי, היכולת והציוד הדרושים  המקצ

זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק במתן    חוזהומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות  
 השירות בפועל, לפעול בהתאם.

בנאמנות, בשקדנות וברמה    חוזההתחייבויותיו מכח המכרז/הלבצע  עוד מתחייב נותן השירות   .ד
ידרש, ובהתאם להוראות  יבכל היקף ש ,  ובהתאם להוראות המנהל  גבוהה לשביעות רצון העירייה

 העיריה ובמחירי הצעתו.  

עוד מצהיר נותן השירות כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת   .ה
 . , לרבות פגיעה בצדדים שלישייםה ז חוזה זה ולספק את השירות בהתאם ל  חוזהלהתקשר ב

 מהות השירות .5

מתחייב   .א ובנספחיו,  זה  בחוזה  לאמור  השירותבכפוף  הנכלל    נותן  השירות  את  לעירייה  לספק 
 . שצורף למסמכי המכרז  מפרט השירותים-נספח ו' ב

להציג לעירייה את העובד מטעמו שיוצב בבניין   נותן השירות, יידרש מתן השירותבטרם התחלת   .ב

. על העירייה לאשר עובד זה  ימי עבודה מלאים בחודש קלנדרי(    2)לפחות    מכח מכרז זה  העירייה
להציג עובד    נותן השירות. ככל שהעירייה לא תאשר עובד זה, יהא על  חוזהבטרם החתימה על ה

העירייה.   רצון  לשביעות  העובד  לאישור  עד  את  חלופי  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה  כן,  כמו 
 החלפת העובד בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות. 

, מנהל/ת מחלקת שכר , זאת בנוסף לעובדת    2023  -    2022מובהר כי בדעת העירייה לקלוט בשנים   .ג
ככל ויקלט מנהל/ת מחלקת שכר כאמור, רשאית  המחלקה הקיימת בעירייה )ראש מדור שכר( .  

ימים מראש, לשנות    60העירייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )אך לא חייבת( וזאת בהודעה של  
את השירות לליווי ,יעוץ ובקרה בלבד )להלן מפרט נידרש ( תמורת שכ"ט חודשי קבוע בסך של  

  ,  ות בהתאם לחוזה זה, ללא שינוי ככל ולא ניתנה הודעה כאמור, ימשך השיר  ₪ +מע"מ .  5,000
 .  ה' לחוזה  6לרבות אפשרות סיום החוזה, כאמור בסעיף 

 

 ותוקפו חוזהתקופת ה .6

 , מיום__________ ועד יום_____________.  ה לשנ ההינ   חוזהתוקפו של ה .א

של  לתקופה נוספת    חוזה העירייה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ה  .ב
החליטה העירייה    "(.ופות ההארכהתק)להלן: "   כולן או כל חלק מהן בכל פעם ,  נוספות  שנים  חמש

  30  -לא יאוחר מ כאמור, תודיע על כך לנותן השירות בכתב ומראש    חוזהלהאריך את תקופת ה
  וזה ח הוראות ה  . בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כלחוזהימים לפני תום תקופת ה

 בשינויים המתחייבים.  

כאמור לעיל, ימציא נותן השירות לעירייה במועד    חוזהיטה העירייה להאריך את תקופת ההחל .ג

ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך אחר אשר תדרוש   חוזהחתימתו על  
 . חוזהפי תנאי ה -העירייה, הכל על



 

 

 

 ן. י זה בשינויים המחויבים, לפי העני  חוזהכל תנאי    ת ההארכה כאמור, יחולו בתקופ  חוזהארך ההו .ד

ההתקשרות מכח  על האמור לעיל, תהא העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק בכל עת את   .ה
יום מראש ובכתב. נתנה לנותן השירות הודעה כאמור, לא    30חוזה זה בהודעה לנותן השירות של  

תהיינה לנותן השירות כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או אחרות, למעט  
 תשלום יחסי בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד הפסקת השירות. 

 

ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות בחוזה    חוזהוע מיתר הוראות ה לגר מבלי   .7
כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י הגורמים המוסמכים    חוזה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ה זה

 בעירייה עפ"י דין. 

באופן שוטף    זהחוזה יסופקו על ידי נותן השירות במהלך תקופת ה  חוזהנשוא  למען הסר ספק, השירות   .8
אלא  עובדי עירייה    , השבתות וכל מניעה אחרת החלה עלורציף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות

   .אם ינחה המנהל אחרת

 פיקוח ובקרה .9

רישה, על קצב ואופן  , לפי דהמנהל וידווחקשר שוטף עם    הזוכה  םבמהלך תקופת ההתקשרות יקיי .א
 . ביצוע השירות

 שכר חודשי בפורמט שיקבע ע"י הגזבר .הספק ימלא דוח בקרת  .ב

נדרשת לצורך    רשאי לעיין בכל מסמך רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה  ו יהיה ו/או מי מטעמהמנהל   .ג

מבוצע בו  האופן  מיומנויות    בחינת  בחינת  לרבות  וכן  .  דיםבהעוהשירות,  השירות  העובד  נותן 
מתחייבים בזאת לשתף פעולה עם מי מהנ"ל לצורך כך,    בפועל במתן השירות  המועסק מטעמו  

 ובכלל זה למסור לידיהם כל מסמך והסבר רלבנטיים. 

דלעיל, מתחייב נותן השירות לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על    מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים .ד
ועל   השירות  אספקת  מומחיותו  מטעמוהעובד  אופן  על  ופיקוח  שוטף  באופן  עדכונו  לרבות   ,

    .ישות ההסכמים וחקיקת השכר הרלוונטית לרשויות המקומיותבדר

 או התחייבות  העברת זכותו חוזהההסבת איסור  .10

, או כל  ןאו מקצת  ן, כולחוזההתחייבויותיו וזכויותיו עפ"י הלא יסב ולא יעביר את  נותן השירות .א
 יה בכתב ומראש. יבל תחילה הסכמה לכך מאת העיר יאם ק אלאטובת הנאה על פיו לאחר, 

    בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נותן השירות יספק את השירות   .ב

השירות   .ג כלשהו  נותן  לקבלת סכום  זכותו  זכאי להמחות את  יהיה  זה    חוזהלפי    המהעיריילא 
 לאחר, אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העיריה.  

 ולות במקום נותן השירותעיריה רשאית לעשות פעה .11

  חוזה הלפי    יו תחייב לבצע ולא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עלה כל פעולה שנותן השירות   .א
,  וועל חשבונ   ו ולעשותם במקומ תחתיו  שירות אחר  ן נותרשאית העיריה לשים    – לאה  ו א לא מיוה

את התחייבויותיו  למלא    ממנו לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת    וובלבד שנשלחה אלי
 תוך הזמן שנקבע בהודעה.  

זה ובהתאם    חוזהמובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם ל .ב

וכן אין בו בכדי לגרוע מזכות העירייה לבצע את השירות ושירותים דומים לו באמצעות    לכל דין
 .  עובדיה



 

 

 

 זהירות  בטיחות ו אמצעי .12

  חוזה מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן השירות נשוא ה  נותן השירות .א
זה באופן    חוזה לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  וכן    באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש

חוקי  כל דין, לרבות  בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל
 .  הבטיחות בעבודה

  למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר  .ב
 ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.  ,  נותן השירותהצעת 

 אחריות ושיפוי בנזיקין .13

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירותים תחול על נותן השירות בלבד ולפיכך   .א
אישוריה של העירייה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ו/או אשר הוכנו על  
ידי נותן השירות על פי חוזה זה לא ישחררו את נותן השירות מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל  
ו/או   ואין בכך כדי להטיל על העירייה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות 

 שירותים ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור. לאיכות ה

נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעירייה ו/או לצד שלישי בגין   .ב

השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותו אן בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את  
 המטרות שלשמן תוכנן. 

לפי העירייה לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד אשר יגרמו לגוף  נותן השירות יהיה לבדו אחראי כ .ג

נותן   לעובדי  ו/או  כלשהו  ג'  צד  של  ו/או  עובדיה  של  ו/או  העירייה  של  לציוד  ו/או  לרכוש  ו/או 
השירות ו/או למי מטעמו של נותן השירות בגין ו/או בקשר עם השירותים ו/או עקב מעשה ו/או  

ת ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע  מחדל, טעות או השמטה של נותן השירו
 השירותים או בקשר אליהם.

נותן השירות פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל אחריות   .ד
לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות נותן השירות כאמור ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה  

ה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות  על כל נזק שיגרם ל
בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך. העירייה תודיע לנותן השירות על נזק,  

 דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על העירייה מפניה על חשבונו. 

נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  העירייה רשאית לקזז מן   .ה התשלומים אשר 

סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם  
באחריותו של נותן השירות  כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל  

 לעיל.  שהם באחריותו של נותן השירות  כאמור

 ביטוח .14

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות לפי החוזה או לפי כל דין, יחולו על נותן השירות הוראות הביטוח  
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.    המסומן כנספח ז'כמפורט בנספח הביטוח 

 סדר עדיפויות –סתירות בין מסמכים  .15

ו כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים הכלולים  על נותן השירות לבדוק, טרם חתימתו על החוזה, א  .א
 בהם.

הוראה אחת מהוראות   .ב בין  וכיוצא באלה  דו משמעות  אי התאמה,  נותן השירות סתירה,  גילה 
החוזה להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או חלק ממנו, או  



 

 

 

ות מפרש כהלכה את החוזה, יפנה  שמסר המנהל הודעה לנותן השירות שלדעתו אין נותן השיר
 נותן השירות בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 

פ לא   .ג לפי  ונהג  כן,  יהיהוירעשה  מן    ש מסויים לחוזה, לא  כדי למנוע  בכך, או בסתירה כאמור, 
 של המנהל.   המנהל להורות לנותן השירות לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי

ין האמור  במשמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה  -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי  .ד
האמור   לבין  זה  חוזה  למתן  בהוראות  הנוגע  בעניין  לנספח,  נספח  בין  או  מנספחיו,  באחד 

 באחד ממסמכים אלה, לפי הנחיית המנהל.  השירותים, תכריע ההוראה הכלולה 

 ביצוע השירות ולוח זמנים אופן .16

על פי הפירוט במפרט השירתים    –  שירותי חשבות שכר של כלל עובדי העירייה נותן השירות יבצע  
 .הנדרשים, מסמך ו', והוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת

 כח אדם ויחסי עובד מעביד  .17

הדרוש   .א במספר  השירות,  לביצוע  הדרוש  האדם  כח  את  יספק  השירות  בצורה  נותן  לביצועו 
 המתחייבת מכח חוזה זה. 

יעסיק נותן השירות רק מי שרשום, בעל    –מקום בו מתן השירות מחייב רישום, רשיון או היתר   .ב
 רשיון או היתר כאמור. 

נותן השירות לא יעסיק עובדים זרים כהגדרתם בהוראות התכ"ם. נותן השירות ישלם לעובדיו   .ג
את כל חובותיו בקשר עם הביטוח הסוציאלי של עובדיו  שכר ויקיים תנאי עבודה נאותים ויבצע  

 וכל דין רלוונטי אחר.  1968-וימלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ תשכ"ט

נותן השירות מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור   .ד
מ כן,  כמו  העיריה.  לבין  בינו  עובד מעביד  של  יחסי  הוא המעביד  כי  השירות  נותן  בזאת  צהיר 

ומעביד בין העיריה לבין מי מעובדיו,  עובדיו יחסי עובד  ו/או מי    וכי אין בחוזה זה כדי ליצור 
 .  מטעמו

נותן השירות מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי   .ה
השירות, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו    ואין נותן וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

נוהג לעובד   ו/או  ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין  זכאים לקבל מן העירייה כל תשלום 
   .ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת  נותן השירות  במידה והעיריה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן   .ו
תה בגין כל סכום כאמור והעיריה רשאית לנכות  לשפונותן השירות  יחסי עובד ומעביד, מתחייב  

מובהר בזאת כי אין בסעיף זה  . לנותן השירותכל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה 
 כדי לגרוע מחובת הביטוח של נותן השירות כאמור במסמכי המכרז. 

וק  עמידה בהוראות חנותן השירות ידוע לו, כי עליו למלא אחר הוראות חוק עבודת נוער וכי אי   .ז
 : זה מהווה הפרה יסודית של החוזה

 (, תשנ"ח[  2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
   -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;    4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 ה של נער בו עלולה לסכנו; , כי עבוד5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ;  6בהתאם להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;    7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)
( לחוק  2)א()61או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  מאסר שנה    -, דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5)

 חוק העונשין(.  -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז
 



 

 

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33
   -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות;  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף    12או    11(   בניגוד להוראות סעיפים  1)
, שענינן שעות  25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  24-ו  20,  21,   22(   בניגוד להוראות סעיפים  2)

 עבודה ומנוחה;  
, לרבות הוראות בענין קביעת  4א, או  2,  2ק זה ושלא לפי סעיפים  (   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חו 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.  
 ( לחוק העונשין. 2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 התמורה  .18

והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  זה לשביעות רצון העירייה    חוזהמתן השירות נשוא  כנגד   .א
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לנותן    בחוזה זה

   .בתוספת מע"מ  _____________ ₪ לחודש, השירות תמורה בהתאם להצעתו

מכל    כלליות,  , בין מיוחדות וביןאת כל ההוצאות  תכוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית .ב
וסוג שהוא לכל  הכרוכות    ,מין  כיסוי מלא  ומהווים  בשלמות  תנאי המכרז  פי  על  במתן השירות 

לתמורה  התחייבויות נותן השירות, לרבות שכר עבודה, ביטוחים, הפקת דוחות, כוח אדם וכיו"ב. 
 יווסף מע"מ כדין בשיעורו המעודכן במועד התשלום. 

(. לאחר  נהבמהלך תקופת ההתקשרות הראשונה )קרי, ש  סכום התמורה לא יוצמד למדד כלשהו .ג
 מכן, ככל שיוארך ההסכם, יוצמד סכום התמורה למדד המחירים לצרכן. 

ההצמדה למדד המחירים לצרכן תתבצע בראשית כל שנת הארכה )כלומר, החל מתחילת השנה  
   15.6.2022בגין חודש מאי, כפי שמפורסם ב  להתקשרות( באופן בו מדד הבסיס יהא מדד    ניההש

יחולו   המוצמדים  המחירים  ההצמדה.  ביצוע  במועד  הידוע  האחרון  המדד  יהא  החדש  והמדד 

הצמדה   תתבצע  לא  כן,  כמו  השנה.  במהלך  נוספת  הצמדה  תתבצע  ולא  השנה  כל  במהלך 
 רטרואקטיבית. 

יחולו   .ד כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר  כי  עוד מובהר במפורש, 
ידו. העירייה תנכה  בעתי וישולמו על  נותן השירות  ד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה, יחולו על 

מהסכומים המגיעים לנותן השירות כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים  
 ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק. 

תשלום המגיע לנותן השירות את כל הסכומים,  עוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל   .ה

 הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה. 

שעד   .ו השירות,  לנותן  המגיע  כלשהו  בתשלום  בהפרשי    21איחור  השירות  נותן  את  יזכה  לא  יום 

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

 תשלום התמורה     הגשת חשבונות ואופן  .19

של שוטף+ .א בתנאי תשלום  יבוצע  ביצוע השירות.  30התשלום  חודש  הוא  , כאשר החודש השוטף 
 תוגש חשבונית בסוף חודש מרץ(.  – )כלומר, עבור שירות שיבוצע בחודש מרץ 

מע"מ,   .ב יתווסף  שישולם  תשלום  לכל  כדין.  מס  חשבונית  כנגד  יעשה  השירות  לנותן  תשלום  כל 
 בשיעורו הידוע ביום ביצוע התשלום. 

 מנותן השירות ניכוי כספים  .20

, מאת העיריה ו/או מהערבות  לנותן השירותהעיריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  
ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף  

בהתאם  מנותן השירות  ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעיריה    חוזהכלשהו מסעיפי ה
נותן השירות  זה ו/או שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי    חוזה ל



 

 

 

  חוזה מכח  נותן השירות  ו/או כל העשוי להגיע לעיריה מאת  ו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  
מקור שהוא.  האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו  או  

 על ידיה בכל דרך אחרת.  

 קיזוז .21

  חוזה ה מאת נותן השירות בהתאם לי מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירי
כל שהוא מסעיפי החוזה ו/או כל סכום  זה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף  

מי מטעמו  שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או 
לשלם לנותן    משרד הבריאות/ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה או מכל סכום אחר שעל העיריה

תבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל  השירות. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה ל
 . זה חוזההעומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י   דרך אחרת

 ערבות לביצוע החוזה    .22

נותן השירות  , כולן או מקצתן, מוסר בתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
)להלן:   קלים חדשיםש 10,000 חתימת החוזה, ערבות בנקאית צמודה בסכום שלטרם יה בי רילע
,  שתוקפה עד תום תקופת ההתקשרות   להנחת דעתו של גזבר העיריה לתקופת החוזה  ,"(הערבות"

   .בנוסח המצורף למסמכי המכרזבסכום ו

. הערבות האמורה תשמש גם כערבות  נותן השירותההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על   .ב
השירות נותן  ה  להתחייבות  לידי  מטעויות  עירלהשיב  הנובעים  והסכומים  ההפרשים  את  יה 

 בחשבונותיו.  

חובותיו   .ג כל  ממילוי  השירות  נותן  את  פוטר  אינו  כדלעיל  הערבות  מתן  כי  בזאת  מובהר 
של   ומימושה  גבייתה  ואילו  דין,  לכל  ובהתאם  זה  חוזה  עפ"י  העירייה  כלפי  והתחייבויותיו 

עה מצדה לתבוע מנותן השירות כל נזקים  הערבות, כולה או חלקה, על ידי העירייה, לא יהוו מני 
 והפסדים נוספים וכן כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  

סכום הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית   .ד
וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייג רם, ויהפוך  לחלט את הערבות במלואה 

זכות כלשהי לבוא כלפי העיריה    נותן השירותמבלי שתהא ל של העירייה  לקנינה הגמור והמוחלט  
או ראש העיריה או גזבר העיריה בטענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של  

 . חוזההעיריה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ה

, לפי פנייה חד צדדית  מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקההערבות תהא בלתי   .ה
את   השירות  נותן  סיפק  לא  קביעתם  שלפי  מקרה  בכל  העירייה  גזבר  או  העירייה  ראש  של 

זה או    חוזההשירותים ו/או חלקם או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י  
ן הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות נותן השירות.  במקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגי 

חדשה   ערבות  השירות  נותן  ימציא  יבוטל,  לא  והחוזה  העירייה  ידי  על  תחולט  והערבות  היה 
    בתנאים זהים לערבות שחולטה.

ה  .ו תקופת  את  להאריך  העירייה  על  חוזההחליטה  ההודעה  קבלת  עם  מיד  השירות  נותן  ידאג   ,
ערבות  קף הערבות עד לתום התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד  להאריך את תו  חוזההארכת ה

 ר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת. אש כום זההבס חדשה בנקאית אוטונומית

 . יןי לפי הענ המחויביםהוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה בשינויים  .ז

      הפרה יסודית .23



 

 

 

דים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצד .א
במקרה של הפרה    ועפ"י כל דין   חוזה עפ"י ה חוזה זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה   

רש העיריה  תהא  דלהלן  מהמקרים  אחד  בכל  זה  ובכלל  את יסודית  לבטל  בכתב,  בהודעה  אית, 
ה  ולבצע  החוזה  ולחייב  שירות  את  לנכון  שתמצא  אחרת,  דרך  בכל  או  השירות  בעצמה,  נותן 

מובהר בזאת  . נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה.  בהוצאות הכרוכות בכך
כל זכות לקבלת    לנותן השירותכי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות  

 תמורה כלשהי מאת העירייה:

כינוס   (1) צו  נגדו  כשניתן  או  רגל  פשיטת  נגדו בקשת  או שהוגשה  רגל  פושט  כשנותן השירות 
נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם , נתקבלה על ידו החלטה על פירוק  

מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור  
לקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם  עם נושיו כולם או ח

 .  1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 .  , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה כשנותן השירות (2)

מפסיק את מהלך ביצועה  וא  שאין נותן השירות מתחיל בביצוע עבודה מסויימת, או כשהכ (3)

מספק את    ו  , או שאינהמנהלברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י    המבצע  ואינ  ואאו שה
להשלמתהשירותים   הדרוש  יותר    במועד   םבקצב  או  אחת  הפר  השירות  נותן  כאשר  או 

מההתחייבויות האמורות בחוזה ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת 
שירותים המסופקים על  המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בו כי ה

ידו, כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים  

 .  נאותים לשיפור איכות השירותים

 שיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שנותן השירות מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  כ (4)

או הציע לאדם כלשהו שוחד   ןה הוכחות להנחת דעתה, שנותן השירות נתישיש בידי העיריכ (5)
 לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.    ר, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקש

לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך    הת הוראות המנהל ולא נענאינו ממלא א  נותן השירות (6)
 .  מנהל הזמן שנקבע לכך ע"י ה

נותן השירות ו/או נגד מי מבעלי    ם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגדא (7)
 מניותיו ו/או מנהליו.  

זה אינה נכונה,    חוזהתברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירות שנתנה בקשר עם חתימת  ה (8)
על   להשפיע  כדי  בה  היה  המנהל  לדעת  אשר  מהותית  עובדה  גילה  לא  השירות  שנותן  או 

 התקשרות עם נותן השירות.  

מדוייקים  ה (9) שאינם  דוחות  ו/או  נתונים  ו/או  הצהרה  לעיריה  מסר  השירות  נותן  כי  תברר 
 במסגרת תפקידו.  

על  התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם נותן השירות, והעירייה התריעה   (10)
 כך בפני נותן השירות בכתב. 

,  10,  9, 5, 4יות:  כשנותן השירות הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסוד (11)
12 ,13  ,14 ,17  ,26 . 

  , או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה ה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויותהשתמש .ב
מקצתו או  כולו  ביצועו,  את  הפסיקה  או  מקצתו,  או  כולו  החוזה,  את  לנותן  ,  וביטלה  יהיו  לא 



 

 

 

ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל  ל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים  כהשירות  
 פגיעה במוניטין.  

מובהר בזאת במפורש כי לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול   .ג
החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ונותן השירות יהיה חייב  

 וד לא ניתנה הודעה על ביטול החוזה.  לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל ע 

מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל החוזה בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ   .ד
 ימים.   30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

י  הופסקו שירותי נותן השירות בשל ביטול החוזה על ידי העירייה כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכא .ה

לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות  
רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם  

זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל,    חוזההיא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם ל
הניכויים, לא תהיינה לנותן השירות כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או  לאחר  

הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ו/או אובדן רווחים, כתוצאה מהפסקת ההתקשרות  
 וביטול החוזה.  

ת השלמת  החליטה העירייה להשלים את ביצוע השירות באמצעות נותן שירות אחר, תהיינה הוצאו .ו
מהן כתמורה    17%העבודה על חשבון נותן השירות והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת  

 להוצאות משרדיות, מימון ותקורה. 

 שמירת זכויות   .24

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  
תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או  חוזה זה ו/או על פי כל דין , לא  

, ולא יהא לה כל תוקף אלא  ו/או מי מטעמו ו/או מנהל החשבונות  בדרך אחרת ביחסיה עם נותן השירות 
 אם כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש.  

 תרופות  .25

ה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופ
 של הפרת החוזה.  

 סודיות .26

על סודיות בקשר עם השירותים שיבצע במסגרת   .א זה,    חוזהנותן השירות מתחייב בזאת לשמור 
נותן השירות ושלוחיו.   עובדי  מהותם ותוכנם. חובת הסודיות המפורטת בסעיף זה תחול על כל 

על   לחול  תמשיך  חובת הסודיות  ספק,  תום  למען הסר  גם לאחר  ושלוחיו  עובדיו  השירות,  נותן 
 . נותן השירות מתחייב להבהיר לעובדיו ולשלוחיו את דבר חובה זו המוטלת עליהם.  חוזהתקופת ה

ידוע לנותן השירות כי הבעלות על מאגרי המידע של העירייה היא בידיי העירייה בלבד. הספק לא   .ב
השירות ולא יעתיקם או ימסור לגורם אחר  יפיק ממאגרי המידע כל פלט/דו"ח אלא לצרכי מתן  

 . חוזהפרטים מהם. הפרת סעיף זה תחשב כהפרה יסודית של ה 

 כללי  .27

המוסכם בין הצדדים, וכי צד  מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא   .א
 לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.   חוזהל

ל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהוא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ונותן  כ .ב
 השירות יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 



 

 

 

 יפו בלבד.-סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט בעיר תל אביב .ג

 הודעות  .28

   זה. פורט בפתח חוזהכמהם   כתובת הצדדים

שעות מיום    72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  
 .  מסירתו למשרד הדואר

 
 ולראיה באו על החתום : 

 

 
 ___________________       __________________ 

 נותן השירות         העירייה 
 

  



 

 

 

 המסמך 

       

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

 

 מונוסון-יהודלכבוד: עיריית 
 6מרבד הקסמים  רח'              
  מונוסון-יהוד              

 
 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
 

מס'   זהות  תעודת  נושא/ת   ,  ____________ הח"מ,  לאחר  אני   ,_________ מכתובת   ___________
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת  

 כדלקמן: 

חוק עסקאות גופים  )להלן: " 1976  –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  
- יהוד   עבור עיריית  חשבות שכרמתן שירותי  ל  _______/2016"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  ציבוריים

 .  ונוסוןמ
 למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
גופים   .1 עסקאות  בחוק  כהגדרתם  אלי,  זיקה  ובעל  הח"מ  אני  ההתקשרות  למועד  לא  עד  ציבוריים, 

"(  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
התשנ"א   הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי    1991  –ו/או 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 

 
המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום   לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו  .2

זרים   עובדים  חוק  ההרשעה    -ו/או  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  במכרז  ההצעה  הגשת  במועד 
 האחרונה.  

 
 כי המציע הינו "תושב ישראל". הנני מצהיר   .3

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 

     _____________        ____________________ 
 חתימת המציע                תאריך   

 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

.  _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז
]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________   מס'_________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  

ירו/ה דלעיל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצה
 וחתם/מה עליו בפני. 

 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                  



 

 

 מסמך ו'

 השירותים והצעת המחיר  מפרט

והבנה בדיני רשויות  , מאת גוף בעל ידע העירייה מעוניינת בשירותי חשבות שכר של כלל עובדי העירייה
 . מקומיות, הסכמי שכר, חוקת העבודה וכיוצ"ב

  
במחלקת  תלושים של פנסיונרים.    320  –תלושים של עובדים וכ    380  –תלושים מתוכם כ    700  –בעירייה יש כ  

מדור שכר,כיום  קיימת    השכר זה.  השכר  ת/המסייעת לעבודת חשב  מנהלת  עבודתה  , שיזכה במכרז  עיקרי 
עובדים,  עדכוניהינם:   ומפרעות  הלוואת  רכבים,  ביטוחי  מול הקופות    והזנת הקילומטר'ז,  חוזרים  היזונים 

 והקרנות השונות  ומטלות בסיסיות בהתאם לצורך. 

 
השכר יכללו אחריות מלאה להכנת השכר החודשי של כלל העובדים והפנסיונרים של  שירותי חשבות 

 העירייה לרבות דוחות ,בקרות ,דיווחים נדרשים .
 

 שירות:פירוט ה
 טיפול מלא בכל היבטי הכנת ותשלום השכר למועסקים על ידי העירייה, לרבות: .1

 קליטה/עדכון הסכמי העסקה בהתאם להסכמי שכר במערכת השכר )לעובדים חדשים/ותיקים(. 1.1

 טיפול בעוזבים ועדכון פרטי עובדים. פתיחת עובדים חדשים, 1.2

 הפקת תלושי בקרה ואישור תלושי בקרה.  1.3

)ההפצה תיעשה באמצעות מנהלת מדור    הפקת תלושי שכר, קבלת תלושי השכר והפצתם לעובדים 1.4
 שכר (.

 מענה לפניות עובדים בכל הקשור לנתוני השכר.  1.5

 הפקת תלושי סימולציה לפי דרישת גזבר העירייה.  1.6

 ים. יבקרת מערכות הנוכחות והשכר בכל הקשור לעמידה בהסכמים קיבוציים, אישיים והכלל 1.7

 מס הכנסה, ביטוח לאומי.  –הפקת דוחות ותשלומים לשלטונות המס  1.8

פנסיוני,   1.9 לביטוח  הפרשות  מעביד,  עלויות  כגון  השכר  בתחום  מהמערכת  שונים  דוחות  הפקת 
 הפרשות לפיצויים וכיוצ"ב. 

  הכנת והפקת דוחות רבעוניים ושנתיים ו/או תקופתיים אחרים לפי דרישות משרד הפנים ו/או  1.10
 ישות משרדי ממשלה אחרים. דר ו משרד האוצר

לגופים   1.11 ביטוחים, קה"ל, קופ"ג  פנסיה,  בעירייה בהעברת תשלומי  הנהלת חשבונות  טיפול מול 
 וסוציאליות אחרות. החזר הלוואות בנקאיות דרך תלוש השכר   מפרעות עובדים,  ,המבטחים

קינה של  יזונים החוזרים וקליטה חודשית תהאחריות לטיפול מול הקרנות והקופות בכל נושא ה 1.12
 הפרשות העובד והמעביד בקרנות והקופות השונות. 

כגון   1.13 בתחום השכר  שנתיים  דוחות  טופס  126דוח    –הפקת  מן    106,  כנדרש  ודוחות תקופתיים 
 הרשויות המקומיות. 

טיפול בענייני העירייה ועובדיה מול הגופים המוסדיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי, לרבות תביעות   1.14
 דה וכיוב'(. )מילואים, תאונות עבו

 יעוץ בנושא תנאי העסקת עובדים. 1.15

 , דוח שעות נוספות וכוננויות וכו'. 66שליפת דוחות אקסל מהמערכות, לרבות דוח   1.16

 בדיקה ,ניתוח ומתן הסבר לשינויים בשכר החודשי לעומת חודשים קודמים.  1.17

 מילוי חודשי של דוח בקרת שכר ושינויים לפי מבנה ופורמט קיים עבור גזבר העירייה. 1.18

 ייצוא קבצים והפקת דוחות לגורמי חוץ ולמחלקת הנהלת חשבונות.  1.19

 פתיחת שנת לימודים )קליטת מורים/דיווח אחוזי משרה/שעות שבועיות/זכאויות(.  1.20

 חשב שכר קבוע למתן יעוץ ומענה לשאלות וברורים מצד מנהלי ועובדי המוסד.  1.21

 . הגזבר או/ו  העירייה  ראש ידי על שתוטל בתחום משימה  או /ו  פעולה כל  ביצוע 1.22
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 שעות יומיות( בבניין העירייה.   8.5הזכיין יתיצב לפחות פעמיים בחודש ,לשני ימי עבודה מלאים ) 1.23

העירייה 1.24 בבניין  יתיצב  שהזוכה  שולחן,  בימים  משרדי,  ציוד  מחשב,  ישיבה,  מקום  לו  יסופק   ,
 וטלפון פנימי. 

ושליטה בנושא חוקת העבודה ודיני העבודה  על העובד שיוצב במשרדי העירייה להיות בעל ידע   1.25
 והשכר הרלוונטיים לעובדי הרשויות המקומיות. 

על העובד לבצע את כל השירותים והעבודות שיידרשו ממנו ע"י המנהל, במועד. ככל שתידרש   1.26
באחריות העובד להתייעץ עם הגורמים    – השלמה של העבודה ו/או התייעצות עם גורם בכיר ממנו  

 . ל הזוכה הרלוונטיים אצ

לכל חודש בגין החודש שקדם לו    6מועד תשלום השכר הסטנדרטי בעירייה הינו  ידוע למציע כי   1.27
ה   העירייה    6וכאשר  חג/חג  וסוכות/ערב  פסח  המועד  חול  /ימי  שישי/שבת  ביום  יוצא  לחודש 

 מקדימה את מועד התשלום בהתאם .
 : להמחשה 

לחודש    4ר יהיה ביום ה' בבוקר ה  אזי מועד תשלום השכ,  לחודש יוצא ביום שבת  6אם ה   .א
 .המציע מודע וערוך לבצע את השכר בהתאם למועדים אילו . 

באמצע חול המועד פסח אזי מועד תש' השכר יהיה בבוקר של יום לפני  חול  לחודש י   6אם ה   .ב
)ככל שמדובר בשישי/שבת, אזי מועד התשלום יהיה בחמישי בבוקר    ערב חג הפסח הראשון

.) 
 

 
 

ש"ח  ______ ספק את השירות המבוקש תמורת סך חודשי של: הריני מציע ל
 . + מע"מובמילים__________________________

 [ מ , הצעות מחיר הגבוהות ממחיר זה יפסלו "₪ +מע 20,000מחיר המקסימום החודשי הינו ]

 

, מנהל/ת מחלקת שכר , זאת בנוסף   2023 -   2022מובהר כי בדעת העירייה לקלוט בשנים  
לעובדת המחלקה הקיימת בעירייה )ראש מדור שכר( . ככל ויקלט מנהל/ת מחלקת שכר  

כאמור, רשאית העירייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )אך לא חייבת( וזאת בהודעה של  
ימים מראש, לשנות את השירות לליווי ,יעוץ ובקרה בלבד )להלן מפרט נידרש ( תמורת   60

₪ +מע"מ . ככל ולא ניתנה הודעה כאמור, ימשך   5,000שכ"ט חודשי קבוע בסך של 
ה'   6השירות בהתאם לחוזה זה, ללא שינוי ' לרבות אפשרות סיום החוזה, כאמור בסעיף 

   לחוזה.

 ליווי ,יעוץ ובקרה בלבד  - מפרט חשבות שכר 

 ייעוץ ,ליווי ובקרה אחר הכנת ותשלום השכר החודשי , לרבות:
 

בהת 1.1 העסקה  הסכמי  קליטה/עדכון  )לעובדים  בקרת  השכר  במערכת  שכר  להסכמי  אם 
 (. חשב/ת השכרחדשים/ותיקים כפי שנקלטים ע"י 

 תלושי בקרה. פיקוח וסיוע בבקרת  1.2

 ית מנהל/ת מח' שכר ו/או גזבר העירייה בכל הנוגע להתייעצויות בענייני שכר.מענה לפני 1.3

 קיבוציים, אישיים והכלליים. בקרת מערכות הנוכחות והשכר בכל הקשור לעמידה בהסכמים  1.4

 מס הכנסה, ביטוח לאומי.   –הפקת דוחות ותשלומים לשלטונות המס  ב סיוע ויעוץ לחשב/ת השכר   1.5

הכנת והפקת דוחות רבעוניים ושנתיים ו/או תקופתיים אחרים לפי  סיוע ויעוץ לחשב/ת השכר ב  1.6
 דרישות משרד הפנים ו/או משרד האוצר ודרישות משרדי ממשלה אחרים. 
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ב  סיוע 1.7 השכר  לחשב/ת  פנסיה,  ויעוץ  תשלומי  בהעברת  בעירייה  חשבונות  הנהלת  מול  טיפול 
החזר הלוואות בנקאיות דרך תלוש    מפרעות עובדים,  ביטוחים, קה"ל, קופ"ג לגופים המבטחים,

 השכר וסוציאליות אחרות. 

ודוחות    106, טופס  126דוח    –הפקת דוחות שנתיים בתחום השכר כגון  סיוע ויעוץ לחשב/ת השכר ב 1.8
 תקופתיים כנדרש מן הרשויות המקומיות. 

בענייני העירייה ועובדיה מול הגופים המוסדיים )מס הכנסה, ביטוח לאומי, לרבות  סיוע ויעוץ   1.9
 תביעות )מילואים, תאונות עבודה וכיוב'(. 

 יעוץ בנושא תנאי העסקת עובדים. 1.10

 בדיקה לשינויים בשכר החודשי לעומת חודשים קודמים. בקרה ו 1.11

מילוי חודשי של דוח בקרת שכר ושינויים לפי מבנה ופורמט קיים  ויעוץ לחשב/ת השכר ב סיוע   1.12
 עבור גזבר העירייה. 

 ייצוא קבצים והפקת דוחות לגורמי חוץ ולמחלקת הנהלת חשבונות.סיוע ויעוץ לחשב/ת השכר ב 1.13

 בנושא השכר. יעוץ ומענה לשאלות וברורים  מתן 1.14

 בחודש . ם אחת יה , עד פעיצבות לפגישות נדרשות במשרדי העירי יהת 1.15

 

 

 

 

 

 חתימת מורשה/מורשי החתימה מטעם המציע: ___________________  

   תאריך: ____________________
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 מסמך ז' 

 ביטוח  -נספח ז' 

נותן השירות לערוך ולקיים, על  עללגרוע מאחריות נותן השירות על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות נותן השירות קיימת על פי הסכם זה או תקופת  כל, למשך ן נותן השירותחשבו

חברת ביטוח , אצל "(ביטוחי נותן השירות המפורטים להלן )להלן: ", את הביטוחים על פי כל דין
 :מורשית כדין בישראל

 
המבטח את חבות נותן השירות כלפי עובדים, המועסקים על ידי נותן  ביטוח חבות מעבידים .א

 -ם "על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התשהשירות 
ביצוע תוך כדי ועקב  ,נה או מחלהובד כתוצאה מתאועלו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980

  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 6,000,000 שלבסך בגבול אחריות השירותים 
ורחב לשפות את  יביטוח. הביטוח הלתקופת  )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪

מוטלות   על העירייהלעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי העירייה, היה וייקבע 
 .כלפי מי מעובדי נותן השירותכלשהן חובות מעביד 

העירייה מאשרת, כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי נותן השירות בקשר עם ו/או במסגרת מתן  
 המפורט בסעיף זה.השירותים, לנותן השירות הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים 

ו/או נזק אובדן בגין המבטח את חבות נותן השירות על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
 שלבסך  בגבול אחריות בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל שייגרמו 

את   ותשפורחב להביטוח יביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( ל)מיליון שקלים חדשים ₪ 1,000,000
 ". אחריות צולבת" וזאת בכפוף לסעיף בגין השירותים,  אחריות, שתוטל על העירייהבגין העירייה 

המבטח את חבות נותן השירות על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש   ביטוח אחריות מקצועית .ג
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של נותן השירות או של עובדי נותן  

השירות או של כל מי מהבאים מטעם נותן השירות בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן 
לתקופת   מקרה ובסה"כ( ל)מיליון שקלים חדשים ₪ 1,000,000 שלבסך בגבול אחריות השירותים, 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על   12. הביטוח כולל תקופת גילוי בת ביטוחה
ידי נותן השירות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור 

תחילת מתן השירותים. הביטוח יורחב לשפות את  יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד
העירייה בגין חבות, אשר תוטל על העירייה עקב השירותים , וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן 

 השירות כלפי העירייה.  

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירות הינם בבחינת דרישה מזערית   מובהר .2
, שאינה פוטרת את נותן השירות ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל  תהמוטלת על נותן השירו

או מי מטעם העירייה בכל הקשור   העירייהכל טענה כלפי לא תהיה נותן השירות מוסכם בזאת, כי ל. דין
 .האחריות כאמור לגבולות

מבטחי נותן לפיו  ,ויכללו סעיף העירייהיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי   נותן השירות ביטוחי .3
כן יכללו ביטוחי נותן  דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי העירייה.  ,כל טענה  עלמוותרים השירות 

מראש   יום 30בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו  השירות סעיף, לפיו לא
 רשום.  בדואר, לעירייה

לרכוש, אובדן או נזק   לכל ,מאחריותואת הבאים מטעם העירייה את העירייה  פוטר נותן השירות .4
המובא על ידי נותן השירות או על ידי מי מטעם נותן השירות לחצרי העירייה ו/או המשמש את נותן 

נזכרים  העה כלפי דרישה או תבי ,כל טענה נותן השירותולא תהיה להשירות לצורך מתן השירותים, 
 ;  ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. או נזק כאמורו/בגין אובדן לעיל 

 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .5
המשנה פוליסות   קבלנינותן השירות לדאוג כי בידי על משנה מטעם נותן השירות,  ניקבלעל ידי יסופקו 
לחלופין, לנותן השירות נתונה הרשות לכלול את  . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםביטוח 

   קבלני המשנה במסגרת ביטוחי נותן השירות.
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 לכבוד 
 מונסון -עיריית יהוד 

 יהוד מונסון   6בכתובת: מרבד הקסמים 
 

 א.ג.נ.,
 

    
 לשמירה על סודיות  תהתחייבו הנדון: 

 

 
 בהמשך לחוזה שנחתם בקשר עם אספקת שירותי  חשבות שכר, אנו מתחייבים: 

 
 

במסגרת עבודתו עבור העירייה   ו עקב, במהלך או  נלשמור בסודיות גמורה על המידע שיובא לידיעת .1
ללא הגבלת זמן(    –)ובמקרה של מידע סודי אודות עובדי  המזמין  לאחר סיום תקופת ההסכם  ואף  

 לנקוט בכל האמצעים להבטחת המידע הסודי.   ינו"( ועלהמידע הסודי" -)להלן  

 
המזמין,   עובדי שהמידע הסודי כולל, בין השאר, מידע סודי אודות  אנחנו יודעיםכי  יםמצהיראנו  .2

ו  נ או כל מי מטעמאנחנו לשומרו בסודיות מוחלטת, וכי   מחוייבת העירייהאשר   עיריית יהוד מונסון,
 לא יגלו ו/או יעשו שימוש ו/או יחשפו מידע זה בפני כל גורם, או מוסד.  

 
 ידוע לנו כי רק על סמך התחייבויותנו כאמור במסמך זה, נחתם עימנו החוזה נשוא כתב התחייבו זה;

 
 כתוצאה מחשיפת מידע כאמור. ה ו/או למי מטעמה לשייגרם  מוכח בגין כל נזק  עירייהאת ה נפצה .3

 
פרט לצורך ביצוע השירותים כפי   העירייה,שלא לעשות שימוש כלשהו במחשבי  יםמתחייב אנו  .4

מנע מביצוע העתקת חומר/מידע, ו/או מעיון בחומר ובמידע המצויים  נובין השאר, ה, שיידרש על ידי 
ד המחשוב ובמידע האצור בו, שלא לצורך ביצוע  מנע מכל שימוש אחר בציונ, ו/או  עירייהבמחשבי ה 
 השירותים.

 
עירייה  על טופס שמירה על סודיות ביחס למידע הנוגע ל נולהחתים את כל עובדי יםמתחייב  .5

   מסמך זה., בהתאם לדרישות  הותושבי 
 

ו  נ על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין השירותים לבין ענייני עירייהלהודיע ל יםמתחייב  .6
 בעניין זה.  עירייהלפעול בהתאם להוראות ה ים האחרים ומתחייב

 

במתן השירותים, במישרין או בעקיפין,   נווכן על כל העובדים מטעמינו  האמור לעיל יחול על .7
 . ו לפי פרק זהנו ביחס להתחייבויותי נלהדריך כל עובד מטעמ  יםומתחייב

 

        
 

 בכבוד רב             
 

                                                                                                         

 ____________________                                                  __________________ 
 תאריך                
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 לאיתור חשש לניגוד עניינים  שאלון
 

 :____________________________  המקומיתהרשות 

 : _____________________________ מועמד/ת לתפקיד

 תפקידים וכהונות -חלק א'

 פרטים אישיים  .1

 שם פרטי  שם משפחה 
 מספר זהות  

 

 תאריך לידה 

    

 מספר טלפון נייד  מספר טלפון  כתובת פרטית 
   

 תפקידים ועיסוקים 5

נוכחיים   שנים אחורה )לרבות    4ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  פירוט תפקידים ועיסוקים 

להתייחס גם לתפקידים    כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(. נא 

וכיו"ב( עמותה  שותפות,  )חברה,  סוג  בשכר  בתאגיד מכל  לתפקידים  להתייחס  נא  בהתנדבות  .  יש  ) או 

 (. וכיו"ב תפקידים בהתנדבות  גםבמפורש  י/ציין ל

 
 תחומי הפעילות של המעסיק .          שם המעסיק 1

  

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

  

 .         שם המעסיק 2

 

 תחומי הפעילות של המעסיק

  

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

 

 תחומי הפעילות של המעסיק .        שם המעסיק 3

 

 

 

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 
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 תפקידים ציבוריים  6

. נא להתייחס לתפקידים  לעיל  2שלא צוינו בסעיף  פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות  

 שנים אחורה.  4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 התפקיד  הגוף 

 תאריכי מילוי התפקיד 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  7

בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים    חברותפירוט  

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

 שם התאגיד/רשות/גוף 
תחום 

 העיסוק

תאריך  

תחילת  

 הכהונה

תאריך  

 סיום 

 הכהונה

או  חיצוני  דירקטור  הכהונה  סוג 

שמדובר  ככל  מניות.  בעלי  מטעם 

השני מהסוג  לפרט    -בדירקטור  נא 

 גם(   

 

מיוחדת   פעילות 

כגון   בדירקטוריון, 

או   בוועדות  חברות 

 תפקידים אחרים 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

 קשר לפעילות הרשות המקומית 8

 
, לפעילות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר,  

קשר   או  זיקה  זה  )ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים  או  לעבוד  מועמד/ת  את/ה  שבה  המקומית  הרשות 

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית  שבה את/ה מועמד/ת לעבוד או לגופים אחרים  

 שהמשרד קשור אליהם(? 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  
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לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור או בגופים מקבילים בו    -"בעלי עניין" בגוף   

ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו/ה. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל  

 (1ורסה, בתאגידים הנסחרים בב1968-עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 _______________________________________________________________________

 .___________________________________________________________________ 

 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  9

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

 בלבד.  בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

 
נא לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל  

אם בן/בת זוגך חבר/ה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג  

 בדירקטוריון(.   הכהונה ופעילות מיוחדת

  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שולחנך. - "קרוב"

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד 10

 
בתפקיד אליו את/ה  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין( או כפופים לך  

מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות  

 אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 ________________________________________________________________________

 _____________ ._______________________________________________________ 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  11

 
 1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  1

 - "בעל עניין",  בתאגיד
 

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

וחמישה אחוזים א עשרים  או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  או מכוח  הכללי,  המניות המונפק שלו  יותר מהון  ו 
 -פסקה זו  ןההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים   או יותר מהדירקטורים שלו; לעניי 

 )א(  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.           
ן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה,  )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי    -"נאמן"  
 לפקודת מס הכנסה.   102()ו( או כנאמן להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 2)א()46סעיף 

 של תאגיד, למעט חברת רישומים (    חברה בת 2)   
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, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 יד אליו את/ה מועמד/ת? של חשש לניגוד עניינים בתפק

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שולחנך. - "קרוב" 

 כן/ לא  

 אם כן, פרט/י:

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב  תפקידים,   12

 של חשש לניגוד עניינים 

 
האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, אליהם לא התבקשת  

עסקיים(, שעלולים להעמיד    להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים

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

 

 יש להתייחס גם לאחים ובני/בנות זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

 

)לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים    8  -  1יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים  

 בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.אלה, חברויות 

 כן/ לא 

 :אם כן, פרט/י

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

 םפירוט קורות חיים ועיסוקי

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

 ובהווה, כולל תאריכים. 

 
 נכסים ואחזקות  -חלק ב'

 

 אחזקות במניות  13

 
 פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים, שלך או של קרוביך. 

צורך   התשכ"ח)אין  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל/ת  שלא  אחזקה    1968-לפרט 

 ( 2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 
 1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  2
 

 - "בעל עניין",  בתאגיד



- 31 - 

 
 

 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שולחנך.   - "קרוב"

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 
 שם התאגיד/הגוף 

 

 שם המחזיק/ה 

 )ככל שהמחזיק אינו  מועמד(

 התאגיד/הגוף תחום עיסוק  % החזקות 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  עניינים  14

בהם   שימוש  או  מכירתם  שאחזקתם,  קרוב/יך,  בבעלות  או  שבבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  האם 

 את/ה מועמד/ת? עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שולחנך. - "קרוב"

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

 חבות כספית בהיקף משמעותי 15

 

 
 
(  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות 1) 

דירקטור של התאגיד או כמנהלו מהדירקטורים של התאגיד או  מנהלו הכללי, מי שמכהן   כ  דירקטור אחד או יותר 
או מכוח   המניות המונפק שלו  יותר מהון  או  וחמישה אחוזים  עשרים  או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  הכללי, 

 -פסקה זו  ןההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים   או יותר מהדירקטורים שלו; לעניי 
 אמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.)א(  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנ           

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

 לפקודת מס הכנסה.   102ו כנאמן להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף ()ו( א2)א()46סעיף 
 (    חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים 2)
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או   לחובות  ערב  או  כספים  חייב  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפי/יך  מי  או  קרובי/יך  את/ה,  האם 

 להתחייבויות כלשהם? 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -"קרוב" 

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 16

 
ד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  , שעשויים להעמישלא פורטו לעילהאם יש לך על נכסים אחרים  

 בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?                                                                                                    

 

גופים   )ובכלל זה חברים ושותפים עסקיים(, של  נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך 

 שאת/ה בעל/ת עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם. 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין בעקיפין, ו/או   -"בעלי עניין" בגוף  

ם בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או יועץ/ת חיצוני/ת  מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילי

 לו/ה.

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 ________________________________________________________________________

 .____________________________________________________________________ 

 הצהרה  -חלק ג'

 

 מטה ______________________ ת.ז ______________________ מצהיר בזאת כי:   אני החתום/ה

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

 ואמיתיים. 

כל המידע ולפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם   17

נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם  כן 

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

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של   18

 חשש לניגוד עניינים עם  התפקיד. 

ב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  אני מתחיי 19

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא. 
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בשאלון  או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,   י אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותי 20

ראש, שעשויות להעמיד  אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי  סוגיות שלא נצפו מ

 של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.  

 

 ______________________________     ______________________________ 

 חתימה   תאריך   
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   20/2022מכרז פומבי מס'  

 נוסח ערבות בנקאית 

   לכבוד 

 מונוסון -עיריית יהוד
 ג.א.נ 

 ערבות בנקאית הנדון: 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  "המבקש"על פי בקשת ___________ ח.פ __________   )להלן:  

"  20,000עד לסך של    )להלן:  )במילים: עשרים אלף שקלים חדשים(,  עם  סכום הערבות₪  וזאת בקשר   ,)"
למתן שירותי חשבות שכר עבור העירייה ולהבטחת מילוי       20/2022השתתפות המבקש במכרז פומבי מספר  

 נאי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות שבמסגרתו. ת
 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה    14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך  
ב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או  בכת

לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת  
 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 ועד בכלל.   31.12.2022 ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.   31.12.2022 לינו אחרידרישה שתגיע א
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  31.12.2022לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

              

 בכבוד רב,               
 

 ___________ 
 בנק 


