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 תנאי המכרז   -כללי

 תכולת חוברת המכרז 

 אישור חתימה  - 1 מס'נספח 

 עוה״ד שיספק השירותים תצהיר בדבר  -2נספח מס׳ 

 תצהיר עוה״ד בדבר ניסיון קודם -א'  2נספח מס׳ 

 אישור אספקת שירותים  -ב'  2נספח מס׳ 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ותנאים אחרים  -3נספח מס׳ 

 היעדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה - 4נספח מס׳ 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז  - 5נספח מס׳ 

 אישור רו״ח/ יועץ מס, עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים  -6נספח מס׳ 

 תצהיר לעניין חוק עובדים זרים ושכר מינימום - 7נספח מס׳ 

 . לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב2תצהיר לפי ס׳ ס׳  -  8נספח מס׳

 אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה  -א׳ 8נספח מס׳ 

 המשתתףהצהרת  - 9נספח מס׳ 

 טופס הצעת המחיר/ ההנחה  -10נספח מס׳ 

 הסכם התקשרות  -11נספח מס׳ 

 אישור קיום ביטוחים  - נספח א׳

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -נספח ב׳

 טופס התחייבות שמירה על סודיות  -נספח ג׳ 

 

להלן:  ייקראו  ונספחיו(  ההסכם  הכלליים,  התנאים  )כולל  לעיל  המפורטים  המסמכים   כל 

 ״מסמכי מכרז״. 
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 תנאים כלליים 

 הזמנה להציע הצעות  .1

  מבקשת לקבלת הצעות מחיר ליעוץ(  ו/או ״המזמינה״  עירייה  ״ה)להלן:    עיריית יהוד מונוסון    .1.1
(, לצורך  ו/או ״עוה״ד״ ו/או ״המציע״  ״היועץ״ ו/או ״היועץ המשפטי״משפטי חיצוני )להלן:  

 בנושאי מקרקעין והתחדשות עירונית  משפטי וליווי מתן ייעוץ 

מחיר    . באתר האינטרט של העירייה תחת לשונית "מכרזים"את מסמכי המכרז ניתן לרכוש   .1.2
ניתן לעיין במסמכי    סכום אשר לא יוחזר בכל מקרה.₪, כולל מע״מ,    500הינו  רכישת המכרז  

 :  בכתובת העירייהאתר המכרז ללא תשלום ב

monosson.muni.il  -www.yehud    

 

 שאלות הבהרה  .2

 מציע אשר ימצא במסמכי המכרז התניה ו/או סעיף ו/או הוראה שלדעתו יש בהם סתירות, .2.1
אי למובן  - שגיאות,  בקשר  שהוא  כל  ספק  לו  שיהיה  או  המכרז  בהבנת  קושי  או  התאמות 

 . עירייהעליו להודיע מיד על כך בכתב לשל איזה סעיף ופרט,  המדויק 

   עשרה ימים לפני המועד להגשת הצעות ל , עד  המשתתפים רשאים להגיש שאלות הבהרה בכתב 2.2
     .mo.org.il-michrazyahud@ye  לכתובת: אלקטרוני בדואר

 ולא יינתן מענה בע״פ  העירייהלמען הסר ספק, יובהר כי, רק מתן תשובות בכתב יחייבו את   .2.2
 לשאלות. 

חלק בלתי  ה  ובלבד ויהו  העירייה באתר האינטרנט של  יפורסם  מענה מרוכז לשאלות ההבהרה   .2.3
ההבהרה    המציעים לצרף את שאלות ותשובותנפרד מתנאי ומסמכי המכרז. חלה חובה על  
 למסמכי ההצעה כשהם חתומים ע״י המציע. 

 אופן הגשת ההצעה  .3

סימון .3.1 יירשם  ולא  בלבד  המכרז  מספר  יירשם  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה   את 
 כלשהו מלבד מספר המכרז.       

 
  והאישורים כפי שנדרשו,   הצרופותחוברת המכרז כאשר היא חתומה כנדרש וע״פ ההוראות, כל  

   .הצעת המחיר תוגש בהתאם לאמור, לרבות תעודות והמלצות

המעטפ  עד    האת  המכרזים  לתיבת  להכניס     15.12.2022  -  יוםליש 
לשעה   הקסמים  בכתובת:    העירייה במשרדי    12:00עד  לבירורים מונוסון  יהוד  6מרבד   . 

בטלפון קשר  ליצור  ניתן  הגעה,  כל03-5391249  :ודרכי  את  לצרף  המציע  על   . 
 המסמכים הנדרשים בכתב פניה זה, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים, רשאית 

 בכפוף לשיקול דעתה לדחותה על הסף.  העירייה

 ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, תוגש במקור ותהיה חתומה על ידי המציע.  .3.2

 להוסיף התניות או סייגים כלשהם לנוסח הפנייה ונספחיה. למען הסר ספק, יובהר כי, אין 

ובהודעה בכתב, לשנות מועדים ותנאים  העירייה  .3.3 פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת  על   רשאית, 
 אחרים הנוגעים לפניה זו, לרבות, פניה למציעים לצורך קבלת הבהרות. 

מעטפות  העירייה .3.4 פתיחת  מועד  לאחר  גם  מהם  מי  אל  או  המציעים,  אל  לפנות  רשאית   תהיה 
 המכרז לצורך קבלת הבהרות, השלמות או התייחסות ביחס להצעותיהם.

 לוח זמנים למכרז  .4

 להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז: 
 

 המזמינה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל  

 
 :מועדים

 שרה ימים לפני המועד להגשת הצעותע העברת שאלות הבהרה 
 12:00ה עד השע  15.12.2022עד ליום:  הגשת הצעות

 

http://www.yehud-monosson.muni.il/
mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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מועד  לא חלף  עוד  כל  להגשת ההצעות,  האחרון  לדחות את המועד  וכן   זה, המועד למתן הבהרות 
במכרז   למשתתפים  תימסר  כאמור  דחייה  בדבר  הודעה  בעתזה.  שמסרו  לפרטים   בהתאם 

 רכישת מסמכי המכרז. 

 השירותים .5

 :  השירות המשפטי המבוקש יכלול בין היתר

דעת .א חוות  משפטי  ,  מתן  משפטיים  יעוץ  בתיקים  הוטיפול  העירונית  בתחום  התחדשות 
מינהלת ע"י  המטופלים  בנושאים  בנושאי    לעירייה,  לרבות  בעירייה  העירונית  ההתחדשות 

 "(. נהלת יהמ מקרקעין )להלן "

טיפול בהתקשרויות בנושאי מקרקעין והתחדשות עירונית  לרבות הכנת התקשרויות שונות   .ב
דעת   חוות  מתן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  לרבות  בהתאם   ההתקשרויות  ,וליווי 

 ת השונות וכו'.    בנושא זה , דיווחים ככל הנדרש לרשויו

 עירייה.  ליווי העירייה  בפרויקטים יחודיים, בהתאם לדרישות ה  .ג

להתחדשות   .ד המינהלת  מול  אל  שידרשו  ככל  פרונטליות  ופגישות   . שיתבקשו  מטלות  ביצוע 
 עירונית, נציגויות דיירים, עו"ד מייצגי דיירים וכלה בפגישות פרטניות מול דיירי המתחמים. 

ח חודשי בהתייחס לנושאים שבטיפול  וסטאטוס הטיפול בהם. הדו"ח  נותן השירות יגיש דו"  .ה
 לכל חודש ליועמ"ש ויתייחס לחודש שקדם להגשתו.  10יוגש עד ה 

   .מפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם המצורףכהכל 

 תקופת ההתקשרות .6

ל  .6.1 הינה  ההתקשרות  ההתקשרות   חודשים    24  -תקופת  הסכם  על  הצדדים  שני  חתימת   ממועד 
 ״(.תקופת ההתקשרות )להלן: ״

 תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, להאריך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות   העירייה .6.2
 חודשים או חלק מהם, בתנאים זהים לתנאי תקופת ההתקשרות, ובלבד שלא תעלה תקופת  12

 ״(.תקופות האופציה. )להלן: ״חודשים  60על הכוללת ההתקשרות  

לעיל,   .6.3 האמור  אף  הפסקת  העירייהעל  על  להודיע  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל   רשאית 
בת   ומראש  בכתב  בהודעה  הראשונה  30ההתקשרות,  בשנה  ההעסקה  תקופת  במהלך   יום 

 ת ההסכם; ליועץ המשפטי לא תהא כל טענה ו/או וימים במהלך יתר תקופ   60להתקשרות ובת  
 עה ו/או דרישה בשל כך. תבי

 לא תהא חייבת לפצות את עוה״ד או לשלם  העירייה,  העירייהבכל מקרה של ביטול ההסכם ע״י   .6.4
עד  שסיפק  השירותים  עבור  זה  בהסכם  הקבועה  התמורה  למעט  ומין,  סוג  בכל  תשלום   לו 

 לביטול ההסכם וסיום עבודתו.

 י המציע בדרישות לג .7

ע״י    יינתנו  ההצעה  נשוא  עורכי העוהשירותים  במשרד  בעלים/שותף  הינו  אשר  שייבחר,   ״ד 
הזוכה    הדין המציע  הצעת  עוה״ד(במסגרת  בחינת)להלן:  במסגרת  כי  יצוין   . 

ניסיונם גם  כמו  אישי,  באופן  ההצעה  נשוא  השירותים  את  שיעניק  עוה״ד  ניסיון  ייבחן   ההצעה 
 . לעירייהשל עוה״ד האחרים באותו המשרד שעשויים לתת שירות משפטי 

 מכרז באי סף להשתתפות נת .8

 במכרז זה רשאים להשתתף מי שעומדים במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים 
 המצטברים המפורטים להלן:

ישות .8.1 ידי  על  תוגש  ההצעה  בישראל.  כדין  הרשומים  תאגיד  או  שותפות  או  ישראלי   אזרח 
 הנדרשים   ״(, כאשר כל המסמכים והאישוריםהמשתתףמשפטית אחת בלבד )תכונה להלן: ״

 במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. 

דין     עורכי  משרד  משתתף  כי  בזה  ואינו    -מובהר  אחד  כמשרד  הפועל  עו״ד  משרד  משמעו 
 מספר עורכי דין החולקים משרד.  לשותפות ש 
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  להצעה יצורף אישור רו״ח/ עו״ד לגבי רישום התאגיד, פירוט בעלי מניות/המנהלים, מורשי
בנוסח המצ״ב   וזאת  בחתימתם,  לחייבו  וסמכותם  בשמו  לתנאים1מס׳    כנספח החתימה   ,  

 הכלליים. 

את השירותים באופן אישי )להלן:    לעירייה שיספק    שותףהשם עוה״ד  המשתתף יצהיר את   .8.2
 ״עוה״ד״(; 

 לתנאים הכלליים.  ,2מס׳  כנספחלהוכחת סעיף זה עוה״ד יגיש תצהיר חתום בנוסח המצ״ב 

  2010שנים ומעלה )משנת    10עוה״ד הוא עו״ד חבר בלשכת עורכי הדין בישראל, בעל וותק של   .8.3
לא   ו/או  מחברותו  הושעה  לא  זו,  תקופה  ובמשך  חברותוואילך(  נשללה  לא  ו/או    הוקפאה 

 בלשכת עורכי הדין. 

 לתנאים הכלליים.א׳  2מס׳    כנספחלהוכחת סעיף זה עוה״ד יגיש תצהיר חתום בנוסח המצ״ב  

יפחת   .8.4 שלא  ניסיון  בעל  הינו  משנת   שניםשלוש  מעוה״ד   ( 2019  )החל 
בתחום   משפטיים  שירותים  העירונית  באספקת  להתחדשות ההתחדשות  מנהלות  וליווי 

 בתחום זה.  רשות מקומית אחת לפחות של עירונית 
 

 המסמכים הבאים: כל להוכחת עמידה בתנאי זה, יגיש המשתתף את 

 לתנאים הכלליים; א׳  2כנספח מס׳ תצהיר מטעם עוה״ד בנוסח המצ״ב  .1

 קורות חיים של עוה״ד;  .2
 ב׳ 2כנספח מס׳ אישור/ים בדבר אספקת השירותים והמחזור הכספי, בנוסח המצורף  .3

 לתנאים הכלליים, חתום ע״י רוה״ח / חשב / גזבר/מנכ״ל של הגוף הציבורי ו/או התאגיד.

 מתקיים בו אף אחד מאלה: לא  המשתתף מצהיר בזה כי  .8.5

 שעבר עבירה שיש עמההוא הורשע בעבר בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע   .א
 קלון, וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים

 לרצות את עונשו, לפי המאוחר.

ו/או הוגש   מודגש בזה, כי במידה והמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים 
 ון, בהתאם לקביעתנגדו כתב אישום לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קל

 היועץ המשפטי לעירייה, לא יוכל המשתתף להגיש הצעה כלשהי למכרז. בהגשת הצעתו
 מצהיר המשתתף ומסכים כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו

 ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לעניין זה. 

חודשים מיום שחדל לכהן או    24ם חלפו  וטרעיר יהוד מונוסון  הוא כיהן כחבר מועצת ה .ב
 שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר. מיום

 וטרם  יהוד מונוסון הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת בעיר   .ג
  חלפה שנה מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן,

 המאוחר. לפי 
 

  או לחברות במועצה ולא הסתיימה   יהוד מונוסוןהוא היה מועמד בבחירות לראשות העיר   .ד
 תקופת כהונתה של אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר בה. 

 עיסוקיו ו/או ענייניו האחרים, לרבות מי מלקוחותיו האחרים, עלולים ליצור ניגוד עניינים .ה
 . מכרז זהעם אספקת השירותים נושא 

בסייגים .ו תעמוד  לא  שתאושר,  ככל  המקומית,  ברשות   העסקתו 
 . 1975-שנקבעו בחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל״ו 

 הוא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית, לאחד מסגניו או למנכ״ל הרשות .ז
  זוגו, אוהמקומית, לבן זוג של כל אחד מאלה, לתאגיד שבשליטת ראש העירייה או בן  

לסיעה מסיעות רשות המקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצוג בהליך שיפוטי  
 .וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירותבעסקה  או
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 הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר.  .ח

 לתנאים 3להוכחת האמור בס' זה, המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצורף כנספח מס' 
 הכללים. 

 
 העיר.  המשתתף מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה לעובד עירייה ו /או לחבר מועצת .8.6

 לתנאים הכלליים.  4כנספח מס׳  להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף  

 כנספחהמשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז, בנוסח המצ״ב   .8.7
 בתנאים הכלליים.  5מס׳ 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .8.8

 האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמךהמשתתף נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או   .8.9
 ואישור אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים. 

 מסמכים שיצורפו להצעה  .9

להלן  המפורטים  והאישורים  המסמכים  את  אחת  מעטפה  בתוך  להצעתו  לצרף  המשתתף  על   חובה 
 בשני עותקים: 

 -אות גופים ציבוריים, התשל״ו  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסק .9.1
1976 ; 

התשמ״ח .9.2 )אישורים(,  חשבונות(  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  תקנות  ע״פ   -אישור 
 .לתנאים הכלליים 6בנספח מס' , בנוסח הקבוע 1987

ע״פ   .9.3 המשתתף  מטעם  מינימוםתצהיר  שכר  וחוק  זרים  עובדים   חוק 
בנספח  עו״ד, בנוסח הקבוע    , מאושר בחתימת  1976  – ע״פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו  

 לתנאים הכלליים; 7מס' 

 , מאושר1976  - . בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו  1ב2תצהיר מטעם המשתתף עפ״י ס׳   .9.4
 לתנאים הכלליים; 8בנספח מס' בחתימת עו״ד, בנוסח הקבוע 

 מורשה משלטונות מס ערך מוסף; אישור עוסק  .9.5

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור; .9.6

 לתנאים הכלליים, מאושר ע״י עו״ד; 9בנספח מס' הצהרה מטעם המשתתף  .9.7
 

 המשתתף רשאי להגיש )אך לא חייב(, בנוסף למסמכים שנדרשו לעיל, אישור ותצהיר כי העסק  .9.8
בנוסח המצ״ב    שהיאבשליטת    א לתנאים8כנספח מס'  )ככל שיבחר להגישו, חייב הוא להגישו 
כלהכלליים ו/או  טלפון(  ומס׳  הקשר  אנשי  ציון  )תוך  נוספות  רשויות  מטעם  המלצות  ו/או   ) 

 מסמך אחר, לפי שיקול דעתו, באשר לניסיונו ו/או כושרו, לרבות לגבי המועסקים על ידו.

המסמ .9.9 כל  את  יגיש  לא  אשר  בסעיף  משתתף  )למעט  זה  בסעיף  הנדרשים  ו/או  9.8כים   לעיל( 
הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  העירייה  המלאים,  בפרטים  לא  ו/או  בשלמות  לא   שיגישם 

 ו/או לבקש השלמות/הבהרות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שלא לדון בהצעתו

 ההצעה .10

את   .10.1 הבין  המשתתף  כי  פירושה  המשתתף  ע״י  ההצעה  עליוהגשת  שיהא  ההסכם   מהות 
הגיש כי בטרם  וכן  כל שינוי;  וכי הבין את תנאי מסמכי המכרז והסכים להם ללא  בו   להתקשר 
או  פרט  הבין  לא  או  ידע  שלא  מציע  מצד  טענות  תישמענה  ולא  לשאלותיו;  מענה  קיבל   הצעתו 

 תנאי מתנאי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיו. 

 צירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם  שני עותקיםבהמשתתף להגיש את הצעתו    על .10.2
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 לדרישות המכרז בתוך מעטפה אחת. 
 

 
מס׳   .10.3 בנספח  המשתתף  הצהרת  על  לרבות  ונספחיו  מכרז  תנאי  על  לחתום  נדרש   9המשתתף 

כן,   כמו  לכך.  המיועד  ובמקום  דף  כל  בשולי  ונספחיו  ההסכם  על  הכלליים,   יצרף לתנאים 
שפרסמה   מסמך  כל  על  ויחתום  מסמכי העירייההמשתתף  תנאי  שונו  ובהם  שפרסמה  ככל   , 

ומידע  רקע  לרבות  לפועלו,  הנוגעים  נוספים  מסמכים  להגיש  רשאי  המשתתף  בנוסף,   המכרז. 
 כללי על משרדו ועל פועלו. 

 להלן הוראות לעניין הצעת המחיר:  .10.4

למסמכי המכרז   בטופס המצורף (באחוזים % )המשתתף מתבקש להציע את שיעור ההנחה   
 .10 כנספח מס׳

 
שבר  .10.4.1 או  סיפרה  כל  שבר(.  )ולא  לנקודה  מימין  ספרות  תכלול  לא  המשתתף  של   הצעתו 

 תימחק )ולא יעוגל !(. -שתירשם מימין לנקודה 
 

ניכוי ההנחה יכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג  .10.4.2  שהוא, הכרוכות במתן  התעריף לאחר 
 השירותים ע״פ מסמכי המכרז, והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר

 הנקוב במפורש בהסכם נושא המכרז, למעט שינוי בחוק המע״מ. 
 

ו/או להעיר הערות על המסמכים  .10.4.3 לשנות  ו/או  ו/או לתקן  המשתתף אינו רשאי למחוק 
המכ  הכלולים מתנאי  כלשהו  תנאי  או  שינוי,   העירייהרז.  במכרז  בכל  לראות  רשאית 

תוספת כאמור, הסתייגות, בין לפני בחירת הזוכה ובין לאחר בחירת   מחיקה, תיקון או
 המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.  הזוכה, משום הסתייגות

 
לבין   .10.4.4 בין התנאים הכלליים  בין מסמכי המכרז, לרבות  במידה שתתגלה סתירה כלשהי 

בין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי המכרז לבין תנאיו הכלליים  ו/או    ההסכם
על פי שיקול    יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו,  -עצמם וכיו״ב    לבין  ובינם

מתחייב כי יפעל בהתאם להחלטת ווהמשתתף מוותר בזה על טענה בנושא    דעתו הבלעדי;
 היועץ המשפטי לעירייה. 

 
רשאית לפסול הצעה שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות    העירייה  .10.4.5

 בחוברת מכרז זו.  המפורטות
 

נספחיה   .10.4.6 מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  המשתתף  ע״י  תוגש  אשר  ההצעה 
  העירייהיום מהמועד האחרון שייקבע להגשת הצעות במכרז.    120לתקופה של    וצירופיה

 יום נוספים והמשתתף חייב לעשות כן.  90כה למשך להארי רשאית לבקש
 

 בחינת ההצעות ובחירת הזוכה .11

 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לרבות בהסכם, לרבות כל הסתייגות ביחס .11.1
במ ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  דרך אליהם,  בכל  או  לוואי  כתב 

 ההצעה. לגרום לפסילת   אחרת, עלול

בחינת ההצעות תיעשה באופן    אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כזוכה.    העירייה .11.2
 הבא:

   מבחן איכות משקלו-כל המשתתפים, אשר עמדו בתנאי הסףמבחן האיכות יערך ל .א
 נקודות(   100)מתוך  ;70% 

 ;30%משקל הצעת המחיר יעמוד על  .ב

 :המשתתפים כאשר בין הפרמטרים ישקלו אלהאת הצעות  תבחן   ועדה מטעם העירייה  11.3
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 נקודות(  40ניסיון קודם של המשתתף )עד  .א

הקודם ניסיונו  את  בתצהיר  יציג  המשפט  המשתתף  בתחום  משפטיים  שירותים   באספקת 
שמות  את  יפרט  בו  וחוזים,  התקשרויות  ציבוריים,  מכרזים  על  בדגש  והמנהלי,   המוניציפאלי 

 מס׳ שנים שסיפק להם שירות, איש קשר וטל׳.הרשויות המקומיות, תחום שירות, 

 המשתתף יצרף לתצהירו טבלה בה רשימת הנתונים שנדרשה לעיל: 
 

 שם איש 

טלפון + טלפון נייד   קשר

 של איש הקשר

 פירוט 

 שירות 

 תחום 

 שירות 
 תקופת/שנת 

 ביצוע העבודה 
 שם לקוח 
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 רשאית לפנות לאנשי קשר/לקוחות מהרשימה הנ״ל או ללקוחות אחרים על  העירייהיובהר, כי 
 בסיס מידע קיים או העולה מן ההצעה או מבדיקתה על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של 

 לקוחות אלו מהשירותים שסופקו להם ע״י איש הצוות הרלבנטי. 
 

שירותים, לרבות  ה סיפקפחות לל אחת מקומית  רשות  המלצות מטעם יצרף המשתתף 
 המצורף לתנאים הכלליים.ב׳ 2נספח מס׳ באמצעות 

   (נקודות 60התרשמות אישית בראיון )עד  .ב

ועוה״ד יציג,  ,  (  ZOOM)יתכן כי הראיון יערך באמצעות ה  המשתתף ירואיין על ידי אנשי המקצוע  
סיון עורך הדין שיספק את השירותים, זמינות  יהמקצועי של המשרד, את נ   בין היתר, את הניסיון

השירותים, שיבקש    אספקת  נוספים  ודגשים  משפטיים  תקדימים  יחודיים,  נושאים  לקוחות, 
 להציג; 

 הניקוד לכל משתתף יינתן בהתאם להתרשמותם של אנשי המקצוע.

 -  מבחן המחיר /ההנחה -בשלב שני   .ג

 , ישתתפו בשלבומעלה (100נקודות )מתוך  70האיכות בסך משתתפים אשר נוקדו במבחן 
 בחינת הצעות המחיר, והצעות המחיר/ההנחה מטעמם ישוקללו. 

מבין ההצעות   -הגבוה  ביותרניקוד הצעות המחיר תחושב כל אחת, ביחס לשיעור ההנחה 
נקודות ומעלה בשלב הראשון, שלב האיכות. כך שאחוז ההנחה הגבוה ביותר יוצב   70שקיבלו  

 לעניין הניקוד.  הנבדקתבמכנה, ובמונה יוצב אחוז ההנחה של ההצעה 
הממחישה   לדוגמא  נקודות, זאת בהתאם  30התוצאה תוכפל בסך הניקוד המירבי המסתכם ב  

 הבאה: 
 

  
 ( נקודות בשלב א' 70שצבר לפחות  מציע שהוצע ע"י )  הנבדקת     אחוז ההנחה                                                         

 הגבוה ביותר מבין המציעים שצברו  הנחה  אחוז ניקוד) אחוז ההצעה הזולה ביותר  = (* )מבחן המחירנקודות  30
 ( נקודות בשלב א'  70לפחות             

 

 בניקוד הכולל, יסכמו הנקודות במבחן האיכות ובהצעת המחיר, לפי משקלם; 

 : נמחיש בדוגמאות

 נקודות;  30 -ינוקד  40%משתתף אשר הציע את ההנחה המירבית בשיעור  .1

 נקודות;  75וקיבל במבחן האיכות 

 נקודות  82סיכום הניקוד: 

()משקל מבחן האיכות  75 *7.0 ( +המחיר)ניקוד שקיבל במ.  30 ( = שלב א'+ב')  82   נקודות 

 

 נקודות; 15ינוקד  - 20%משתתף אשר הציע הנחה בשיעור  .2

 .100נקודת מתוך  90במידה שבמבחן האיכות קיבל  -ובמבחן האיכות 

 נקודות 78הניקוד הכולל: 

()משקל מבחן האיכות  90*0.7 ( + המחיר)ניקוד שקיבל במ.  15   )שלב א'+ב'( =78נקודות                          
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 הערות חשובות: ד.

מימין   מימין לנקודה )בבל שיופיעו ספרותבביצוע  תחשיב בכל שלב, לא יחשבו ספרות   .א
 !((. ההספרות האמורות, הן תימחקנה )ולא תעוגלנ

 ריעו כי  –ולל הזהה הגבוה ביותר  כבמידה שיותר ממשתתף אחד יקבלו את הניקוד ה .ב
 לפי   ביניהם הגורמים המקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, והם יהיו רשאים

 . best and final offerשיקול דעתם ו/או הוראות הדין, לערוך הליך 

תתחשב   ה.  ההצעות  מיטב  העירייה בבחינת  את  לה  המעניקים  נתונים  של   בקיומם 
וכושרו הפיננסי ו/או המקצועי של המשתתף   הכלכליים, המקצועיות, אמינותו  היתרונות

ושל רשויות מקומיות אחרות    העירייה  לבצע את החוזה המוצע, ואת ניסיונה הקודם של
 על המידע שימסור המשתתף במסגרת מסמכי מכרז  עם המשתתף בעבר, בין בהסתמך

בידי ועדת המכרזים, מכל מקור שהוא, וכן את  ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא
 שיקולי תקציב הרשות. 

 רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות  העירייה 
ונה היא או הוועדה או של רשות מקומית אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם רצ

מהרשות לפי    מספקים מי  נגד  בהליכים  בעבר  פעלו  ו/או  שפועלים  או  דעתה,  שיקול 
 המקומית. 

נוספות  העירייה ו. הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית   תהא 
והשלמות ביחס למסמכים ונתונים שהוצגו במסגרת הצעותיהם, כפי שתמצא לנכון לפי  

ר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון  דעתה הבלעדי, לשביעות רצונה המלא, גם לאח  שיקול
 והצעתו במסגרת שיקוליה.  את המשתתף

 לא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו, רשאית  ז.
 להחליט בהתאם לשיקול דעתה וכן לפסול את ההצעה.   העירייה

יסופקו    העירייה ח. השירותים  כי  להורות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על   בשלביםרשאית 
ע״י   יקבע  עיתויים  בין    העירייהאשר  לפצלם  ו/או  מהעבודות  חלק  רק  לבצע  ו/או 

 השונים.   המשתתפים

מהאמור,   ט. לגרוע  את  העירייהמבלי  שקיבל  אחד  מציע  עם  התקשרות  לערוך   תעדיף 
הניקוד הגבוה ביותר או בסדר קדימות זכייה או בכל אופן אחר, אשר יניבו עבורה את 

 יתבררו. היתרונות ש מירב

בהצעת  י. לדון  שלא  רשאית  המכרזים  ועדת  תהא  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע   מבלי 
  העירייהתה להוליך את  י משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שכוונתו הי

על שהצעתו    שולל  או  הוגנים  בלתי  תכסיסים  ידי  על  או  במכוון  שנעשו  שגיאות  ידי 
נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים מוטעית של    מבוססת על הבנה 

רשאית   העירייהסבירים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא    שצוינו בהצעה אינם
או משתתף  בהצעת  לדון  ה  שלא  שכוונתו  לחשוש  סביר  יסוד  לה  יש  אם  יתה  ילפסלה 

 להוליך אותה שולל. 

 ייה וההתקשרותכהודעה על הז .12

חתימת החוזה והוצאתו לפועל )במלואו או בחלקו( מותנות ביכולתה הכספית של   .12.1
 לבין הזוכה.   העירייהובסמוך לביצוע ההתקשרות בין   בטרם העירייה

הזוכה במכרז מתחייב לחתום על  ה״( וכ)להלן :״הזעם קביעת הזוכה/ים במכרז   .12.2
הפרטים החסרים בו  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כאשר  ההסכם המצורף והמהווה

 בהתאם למסמכי מכרז.  יושלמו במעמד חתימת ההסכם
על ההסכם, הוא המצאת טופס אישור קיום ביטוחים המצורף    העירייהתנאי לחתימת  

חתום כנדרש ע״י חברת הביטוח; העברת שאלון לאיתור חשש לניגוד    - להסכם   נספח א’ כ
כנספח ג׳ סודיות המצורפים והמצאת נספחי שמירת להסכם ’ ב נספח כ עניינים המצורף 
למען,  להסכם המצורף וכל הבאים מטעמו  עובדיו  כל  ע״י המשתתף,  אספקת   חתומים 

 השירותים.
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נציגי   .12.3 ימים   7תוך    העירייההקבלן יתחיל באספקת השירותים, הכל בהתאם להוראות 
 קבלת ההודעה על זכייתו במכרז.  מיום

שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח    העירייה  .12.4
שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של   לדעת

 המכרז.

ממנה,  .12.5 הנובעות  בהתחייבויות  יעמוד  שלא  ו/או  מהצעתו  בו  יחזור  במכרז  והזוכה  היה 
ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת טופס אישור הופעה לצורך חתימה על    לרבות אי

רשאית לבטל    העירייהאי הגשת נספחי שמירת סודיות חתומים, תהא    קיום ביטוחים ו/או
לבטל או  במכרז  הזכייה  לזוכה    את  בכתב  בהודעה  נחתם,  אם  ההסכם  )להלן: את 

 .״ההודעה״(

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

 תעמיד לעיון המשתתפים   העירייהריכת המכרז, לאחר החלטת ועדת המכרזים,  בסיום ע .12.6
וכי במידה   שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז. המשתתף מצהיר כי הצעתו גלויה 

פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו, אין לו כל התנגדות לכך והוא    ותהיינה
 רז כאמור. להראות הצעתו עם סיום הליכי המכ  נותן רשות מראש

אלו  הצעתו  במסמכי  ובמפורש  מראש  לציין  עליו  לעיל,  לאמור  מתנגד  והמציע   במידה 
הגנת   ו/או  מקצועי  סוד  ו/או  מסחרי  סוד  בהם  יש  לדעתו  בהצעתו  סעיפים/מסמכים 

את טענותיו באופן מפורט. עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור    הפרטיות וינמק
 ים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי. לוועדת המכרז  את הצעתו מסורה

יובהר בזה, כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה  
מוותר   בהצעה שהמשתתף  ומכאן  האחרים,  המשתתפים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.  מראש על זכות העיון

לגרוע מ .12.7 דין, תהא  מבלי  כל  ומהוראות  לעיל  לבטל את הזכ   העירייההאמור  יה  ירשאית 
 במקרים הבאים:  במכרז

או הציע  העירייה כשהוכח להנחת דעתה של   .1 נתן   כי המשתתף או אדם אחר מטעמו 
 יה במכרז; י שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכ 

המכרז   לעירייההתברר   .2 מסמכי  במסגרת  שניתנה  המשתתף  של  כלשהיא  הצהרה  כי 
היה   העירייהעובדה מהותית אשר לדעת    לעירייהאו שהמשתתף לא גילה    אינה נכונה

 ; קביעתו כזוכה במכרז  בה כדי להשפיע על

כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל   לעירייהנודע   .3
 . , כולם או חלקםהעירייהנכסי הספק ו/או   לגבי

 mo.org.il-michrazyahud@yeכתובת מייל:  ללפרטים נוספים ניתן לפנות   .12.8

           

 

 בכבוד רב,        

 יעלה מקליס, ראש העיר 
 

 עיריית יהוד מונוסון     
  

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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 לכבוד

 עיריית יהוד מונוסון 

 

 אישור חתימה; - 1נספח מס' 

 אבקש להשתתף במכרז הפומבי שבכותרת, על פי הקבוע במסמכי המכרז: 

 
 

 __________________________________    -שם העוסק המורשה 
 

 __________________________________    -מורשה החתימה   
 

 או  
 

 ______________________________________  -שם התאגיד   
 

 _______________________________   - שמות מנהלי התאגיד   
 

      _____________________________________ 
 
 

 _____________________________________  -  תימה של התאגידמורשי הח
 
 

 חובה לצרף:
אישור על רישום אצל רשם החברות / השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או/   .1

 ציבורית/
 השותפות . 

 השותפות. /העירייהאישור מרשם החברות/השותפויות/ בדבר מנהלי  .2

 

 הצהרה

 הריני, עו״ד / רו״ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ״ב הינם נכונים ועל פי כל דין.

 

        ___________________________________
  

 חתימה וחותמת עוה״ד / רוה״ח
 
 
 
 
 
 
 
 

 התאגיד / עוסק מורשה -פרטי המשתתף 
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 שירותיםהתצהיר בדבר עוה״ד שיספק  - 2 'נספח מס

 להלן: ״המשתתף״( ) ________________ ח.פ. ______________ חב׳/שותפות/משרד* הנני, 
 מצהיר בזה, כדלקמן: 

 ,)להלן: עוה״ד( __ אשר יספק את השירותים עפ״י מסמכי מכרז זה, הוא עו״ד השותף  עוה״ד . 1
  __________ מיום שהוא שותף במשתתף

 מחק המיותר[. * ]      

 .הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .2
 
 
 
 
 

  _______________                                  ____________            ___________________ 
  

 
 
 

 

 אישור

 וגב׳ / מר ___________________ , עו״ד לאשר בזאת כי גב׳ / מר ______________ הריני
חתמו בפני  ____________ החתימה של התאגיד וכי ביום  , הם מורשי ________________ 

תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים  על
 בחוק.  הקבועים

 
  

 חותמת חתימה תאריך
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 סיון קודם יתצהיר עוה״ד בדבר נ - 'א2 'נספח מס

 

 מצהיר בזה כדלקמן:  ____________ מ.ר. ____________ עוה״ד אני הח"מ  

 של חב׳/ שותפות/משרד* * מחק המיותר[  ] שותףהנני  .1
 

 . ________ החל מיום  ________________ בעל/ת ח.פ. _______________ 

לפחות   .2 בישראל  הדין  עורכי  בלשכת  החבר  עו״ד  )משנת    10הנני  ובמשך   2010שנים   ואילך( 
 תקופה זו, ולא הושעתה חברותי ו/או לא הוקפאה ו/או לא נשללה חברותי בלשכת עורכי הדין 

 בישראל. 

בן   .3 ניסיון  בעל  )שלוש  הנני  לפחות   ברציפות(   2019משנת  החל  שנים  
ה בתחום  משפטיים  שירותים  והמכרזים באספקת  החוזים  ל (  בריטיינר)  מנהלי  יות  רשו   2  , 

 .  לפחות מקומיות

 מנהלי, המכרזים והחוזים.  הני בעל מומחיות, ידע וניסיון מוכח בתחום  א .4

 מצ״ב קורות החיים שלי • 

 .זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמתהנני מצהיר כי  .5

            ____________                   ________________   __________________ 

 חותמת                                    חתימה    

 ביום _____________________ , עו״ד לאשר בזאת כי עוה״ד גב׳ / מר ____________ ני הח"מ  א
 
 לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם חתם/מה בפני על תצהיר זה  ______________ 
 

 לא כן, ת/יהא צפוי/ה הם לעונשים הקבועים בחוק.

  _________________     _________________________ 

תאריך      חותמת חתימה ו   

 תאריך



 

15 

 

 

 אישור אספקת שירותים   -ב'  2ספח נ

 גוף ממליץ/גורם מאשר( )חובה למלא אישור נפרד ע״י כל 

 חשב/ית / גזבר/ית / ברשות /ית /היועץ/ת המשפטי/ת / מנכ"ל ________ ,הריני הח״מ

 מאשר/ת בזה כדלקמן:  __________ מקומית / תאגיד : 

 מטעם חב׳/עוסק מורשה כי עוה״ד ______________________________________ .1

 (להלן: _____________________ (שם מלא) ח.פ. ________________________ 

 סיפק לנו שירותים משפטיים, כדלהלן :  ״המציע״

 :טים[נ]סמן התחומים הרלוו

והמכרזים  המנהליבתחום   □ לחודש/שנה   -החוזים  עד   ,___/__ מחודש/שנה  בתקופה: 

; ___/___ 
 

 חוו״ד על ביצוע השירותים )רשות(:

 ______________________                _______________       ______________       ____________ 

 שם הגוף / הרשות המקומית                              תפקיד                              טלפון    שם ושם משפחה
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעה ותנאים אחרים - 3 'נספח מס

 מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם  _____________ ת.ז./ח.פ.  _____________ הננו הח״מ 
 למכרז)להלן: ״המשתתף״(,  _______________________________________________ הצעת 

 מצהיר בזאת כדלקמן: )להלן : ״המכרז״(, שבכותרת 
 

 הסעיף המתאים: סמן את  .1

נגדו  הוגש  לא  וכן  קלון  שיש עמה  בעבירה  משפט  בית  ידי  על  בעבר  הורשע/ה  לא  [ המשתתף   [ 
 ו/או נגד כל מנהל ממנהלי התאגיד ו/או נגד כל עובד מעובדיו כתב אישום לבית משפט, בגין

 עבירה שיש עמה קלון;

 לבית משפט, בגין עבירה] [ הוגש נגד המשתתף ו/או נגד כל מנהל ממנהל התאגיד כתב אישום  
 שיש עמה קלון והוא מוגש במעטפה בה הוגשה ההצעה במכרז זה.

 המשתתף מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או .2
נגד כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין  ו/או   נגד מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו 

 .1977 -תשל״ז  ביצוע עבירת לפי פרק ט׳ לחוק העונשין,בית משפט, בגין כתב אישום ל

לסעיפים   .3 בניגוד  נוער  העסקת  על  איסור  חל  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר   לחוק א׳  33- ו  33המשתתף 
 .1952 -עבודת הנוער התשי״ג 

 המשתתף מצהיר כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי  .4
ובכל הרח עליו,  שחלים  במידה  עליו,  החלים  האישיים  וההסכמים  הקיבוציים  ההסכמים   בה, 

 מקרה לא פחות משכר מנימום, לרבות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל
 דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

 מתקיים בי אף אחד מאלה: לא הריני להצהיר כי  .5

עמה .א שיש  עבירה  שעבר  קבע  המשפט  שבית  או  קלון  עמה  שיש  בעבירה  בעבר   הורשעתי 
 קלון, וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דיני או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים

 לרצות את עונשו, לפי המאוחר.

הוגש  ו/או  בפלילים  הורשע  המשתתף  של  מנהל  ו/או  והמשתתף  במידה  כי  בזה,   מודגש 
  תב אישום לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון, בהתאם לקביעתנגדו כ

 היועץ המשפטי לעירייה, לא יוכל המשתתף להגיש הצעה כלשהי למכרז. בהגשת הצעת
 ומצהיר המשתתף ומסכים כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו 

 עניין זה. ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות ל

 חודשים מיום שחדלתי לכהן או מיום  24וטרם חלפו    יהוד מונוסוןכיהנתי כחבר מועצת העיר   .ב
 שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהנתי, לפי המאוחר. 

 וטרם חלפה   יהוד מונוסוןכיהנתי כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת בעיר   .ג
 נסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהנתי,שנה מיום שחדלתי לכהן או מיום ש

 לפי המאוחר. 

 או לחברות במועצה ולא הסתיימה יהוד מונוסון הייתי מועמד בבחירות לראשות העיר  . ד
מועצה שהייתי מועמד להיות ראשה או חבר בה. תקופת כהונתה של אותה 
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 עיסוקי ו/או ענייניי האחרים, לרבות מי מלקוחותיי האחרים, עלולים ליצור ניגוד עניינים  .ה
 עם אספקת השירותים נושא מכרז זה, שאינו ניתן להסדרה ו/או אינו עומד בדרישות חוזר

הפנים   עניינים בהעסקת  2/2011מנכ״ל משרד  לניגוד  ומניעת חשש  לבדיקה  נוהל   שעניינו 
 יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות. 

הרשות .ו למנכ״ל  או  מסגניו  לאחד  המקומית,  הרשות  לראש  משפטיים  שירותים   הענקתי 
או  זוגו,  בן  או  העירייה  ראש  שבשליטת  לתאגיד  מאלה,  אחד  כל  של  זוג  לבן   המקומית, 

ייצוג בהליך שיפוטילסיעה מסיעות רשות המקומ זה  ובכלל   ית החברות במועצת הרשות 
 או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות. 

 הוכרזתי כפושט רגל וטרם הופטר.  .ז

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .ח

 

 ___  ______    __________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת             תאריך   

                  

 

 

 ישורא

 

 , וגב׳ / מר ______________________ , עו״ד לאשר בזאת כי גב׳ / מר ________________ הריני 
 

 חתמו בפני   ___________________________________ הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום 
 

   תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועים לע    
   

 חוק.  ב    
 

 

 

  ___________________ ___      _________________________ 

 

 חתימה                                                                                                חותמת         
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 מועצה  לחבר או תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/ -  4 'נספח מס

 מצהיר להלן: ״המשתתף״( ) __________________ ח.פ. ______________ חב׳/שותפות הנני,  .1
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  מונוסוןעיריית יהוד בזאת כי 

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או   נוסח חדש( הקובע כדלקמן:)א( לפקודת העיריות )א׳  122סעיף  (1
 שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 

 בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.   -המועצה, לעניין זה, קרוב״ 

 א׳ של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   12כלל  (2
צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, ״חבר   ״חבר המועצה לא יהיה הקובע:

 חבר  -מועצה״  
 ;  3מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו...בעלי שליטה״ וקרוב״ בסעיף 

״פקיד או עובד של הועדה לא יהיה   א לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:174  -ו 174סעיפים  (3
 - ין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן נוגע או מעוניין, במישר 

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הועדה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.
 בהתאם לאמור, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי הריני עומד בכל ההגבלות הקבועות בהוראות הדין .2

 בהסכם נושא נוהל זה. וההנחיות המנויות לעיל, ובכלל, ואין כל מניעה להתקשרות 
 מבלי למעט מהאמור, אצהיר בזה, כדלקמן:  .3

, אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  יהוד מונוסוןבין חברי מועצת עיריית   (1
 מי 

 שאני לו סוכן או שותף. 

אחוזים  (2 עשרה  על  העולה  מהם חלק  שיש לאחד  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,   אין חבר 
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד בהונו או  

 אחראי בו.
 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בעירייה.  (3

 תפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.  העירייה ידוע לי כי  .4

 לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי  .5
סעיף   .6 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  )  122אין  לפקודת3א׳   ) 

של   ברוב  העירייה  מועצת  לפיהן  להתיר  2/3העיריות,  רשאית  הפנים  שר  ובאישור   מחבריה 
 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.  122התקשרות לפי סעיף  

 יחד עם זאת, הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים, במידה שקיימת
 ו/או העירייה בהליך האישור האמור לעיל, והצעתנו תיפסל;  העירייהקירבה כאמור, לא תנקוט 

 .ן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמתהנני מצהיר כי זהו שמי, להל  .7

 

   ______    __________________   ___________________ 

 חתימה     חותמת             תאריך   

 אישור

 וגב׳ / מר  ______________________ , עו״ד לאשר בזאת כי גב׳ / מר _______________ הריני 
בפני   _______________ , הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום  _________________  חתמו 

 לומר את האמת, שאם לא כן, צפויים הם לעונשים הקבועיםתצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם    על
 בחוק. 

 
            _____________                                                         ______________________ 

 
 חתימה  חותמת                     
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 תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז  -5נספח 
 מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם  ______________ ת.ז./ח.פ.  ____________ הננו הח״מ 

 למכרז)להלן: ״המשתתף״(,  ________________________________________________ הצעת 
 מצהיר בזאת כדלקמן: )להלן : ״המכרז״(, שבכותרת 

 אי תיאום השתתפות במכרז 

 הנני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2
 ההצעה מוגשת ללא תיאום ו/או התייעצות ו/או הסדר ו/או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף  .3

 פוטנציאלי אחר. 

 הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .4
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 ד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע ע .5
 

 הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים 

ביצוע .1 בין  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  נמצא  אינו  המשתתף  זה,  תצהירי  ליום  נכון  כי  מצהיר   אני 
 השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא. 

 לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכליאני מצהיר כי אין למציע ו/או   .2
 או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המשתתף לספק לה, היה ויבחר

 כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ״ל. 

 לה במסגרת מתן שירותים אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעו .3
בכל עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא  לי  תגרום  היא  כי  חשש  שיש  או  עניינים  לניגוד  חשש  עמה   שיש 

 הקשור לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות.

עלול  .4 אני  שבגללה  סיבה  כל  על  מידי  באופן  לעירייה  להודיע  מתחייב  אני  לעיל,  מהאמור  לגרוע   בלי 
 במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל. להימצא 

ואך  .5 ולאחריה אלא   אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות 
המידע את  אחר  גורם  לכל  להעביר  לא  מתחייב  אני  וכן  העירייה  כלפי  התחייבויותיי  מילוי  לצורך   ורק 

 האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר. 
 יר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצה .6

 ___________                                      _________   _______________________ 

 שם המצהיר ותפקידו חתימת המצהיר                           שם המשתתף                      תאריך 

 
 אישור

 
 

  ________________ מאשר, כי ביום  ____________________ , עו״ד  _____________ אני הח״מ 
 והמוסמך להתחייב  _____________ הנושא ת.ז שמספרה  ____________________ התייצב בפני 

 בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי לא יעשה כן יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

 שם מלא +חתימה+ חותמת                                               
  

 
 
 

 תאריך 
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 אישור רו״ח / יועץ מס  - 6 'נספח מס
 1976  -ע״פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ___________ ,נושא/ת ת.ז. שמספרה ,  _____________ אני החתום מטה 
 לא אעשה כן, מאשר בכתב כדלקמן: את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 בעלת  ____________________ הנני משמש כרואה חשבון / כיועץ מס }מחק את המיותר{ של חברת  .1
 ;()להלן: המשתתף  _______________ ח.פ.       

 הריני לאשר בזאת כדלקמן: .2

 המשתתף מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק  ( א)
 מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;

   המשתתף נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס  (ב)
       לפי חוק מס ערך מוסף

 

 תאריך מס׳ רישיון   שם + שם משפחה 
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 חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום  -תצהיר המשתתף  -  7 'נספח מס

 1976 - ע״פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 

 מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי  __________________ נושאת ח.פ.  _____________ חברת
 החתימה מטעמה החתומים מטה, ה״ה:

 ; ______________ת.ז., נושא/ת  _______________ מר/גב׳ 

 ; ______________ נושא/ת ת.ז.  _______________ מר/גב׳ 

 לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים 
 בזאת בכתב, כדלקמן:

 )להלן:  ______________ נושאת ח.פ.  ____________ הננו משמשים כמורשי החתימה של חב׳ 
 ;(הספק

 ו ביותר משתי עבירות, ואם נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אלי 
עבירות   משתי  ביותר  הנ״ל  לפחות   -הורשעו  אחת  שנה  חלפה  ההצעות,  להגשת  האחרון  במועד   אזי 

 ממועד ההרשעה האחרונה. 
זה   מכרז  לעניין  תנאים   -״עבירה״  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )עיסוק  זרים  עובדים  חוק  לפי   עבירה 

 ;1987-ום, התשמ״זאו לפי חוק שכר מינימ  1991-הוגנים(, התשנ״א
 כל אחד מאלה:  -״בעל זיקה״ ע״פ החוק 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;  (1)

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (2)

 בעל השליטה בו; ( א)
של  (ב) כאמור  להרכב  במהותו  דומה  הענין,  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני   חבר 

 דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם 
 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  ( ג)
מהותית   (3) שליטה  שנשלט  אדם  בני  חבר  הוא  הספק  שליטה   -אם  שנשלט  אחר,  אדם  בני   חבר 

 מהותית בידי מי ששולט בספק.
 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א  -״ ״אמצעי שליטה״, ״החזקה״ ו״שליטה

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 חתימת מצהיר                        חתימת מצהיר 

 אישור
 

 הופיע בפני, במשרדי   _________________ עו״ד מאשר בזה ,כי ביום   _______________ הנני 
 שזיהו עצמם על ידי  _____________ מר/גב׳    ____________ מר/גב׳    _________ ברחוב, 

יהיו   ___________ות.ז. ___________ ת.ז. , וכי  האמת  את  להצהיר  עליהם  כי  שהזהרתים  ולאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;    צפויים

 
 

 
  חתימה וחותמת 

 

 חתימת מצהיר 

 תאריך
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 ייצוג הולם  -תצהיר המשתתף  - 8 'נספח מס
 1976  -. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 1ב2ע״פ ס׳ 

 ( מצהירה בזאת כדלקמן להלן: התאגיד) _________________ נושאת ח.פ.  _____________ חברת
 באמצעות מורשי החתימה מטעמה החתומים מטה, ה״ה: 

 ; _____________ נושא/ת ת.ז.,  ________________ מר/גב׳ 

 ; ______________ נושא/ת ת.ז.  ________________ מר/גב׳ 

 נעשה כן, מצהירים לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
 בזאת בכתב, כדלקמן:

 )להלן:  _____________ נושאת ח.פ.  __________ הננו משמשים כמורשי החתימה של חב׳  .1
 ;(הספק

 בחלופה המתאימה[ Vהרינו להצהיר כי מתקיים אחד מאלה: ]סמן  .2

 חוק שוויון  -)להלן   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח  9הוראות סעיף  □
 יד;זכויות( לא חלות על התאג

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף  □

 עובדים לפחות, והרינו להצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של   100התאגיד מעסיק   □
 לחוק  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 בר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים במידה שהתחייב התאגיד בע 
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  זו   החברתיים לפי האמור לעיל באופציה 

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    -באותה פסקת משנה  
 לפי 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;   9סעיף 
התאגיד מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי  

 של
 ימים ממועד ההתקשרות.   30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 חתימת מצהיר  חתימת מצהיר  חתימת מצהיר 

 אישור
 

 הופיע בפני, במשרדי   _________________ עו״ד מאשר בזה ,כי ביום   _______________ הנני 
 שזיהו עצמם על ידי  _____________ מר/גב׳    ____________ מר/גב׳    _________ ברחוב, 

יהיו   ___________ות.ז. ___________ ת.ז. , וכי  האמת  את  להצהיר  עליהם  כי  שהזהרתים  ולאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני;    צפויים

 
 
 
  

חתימה וחותמת 
 תאריך 
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 העסק בשליטת אישה  כי אישור ותצהיר  - ' א8 'מס נספח 

 אישור רו״ח

 הוא עסק בשליטת  ____________ מאשר בזאת כי המציע  _______________ אני הח״מ רו״ח 

 . 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ״ח 1)ה22אישה כהגדרתו בס׳ 

  ________ הינה גב׳ _____________ ח.פ ____________ המחזיקה בשליטה בחברת 

 . __________ ת.ז

רו״חחתימה   וחותמת 
 .כתובת _______________________ 

 תצהיר בעלת השליטה 

 ח״פ ____________ שם העסק ____________ ת.ז __________ אני גב׳

 ( לתקנות העיריות 1)ה22מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לס׳ ___________ 
 .1987 -)מכרזים(, התשמ״ח 

  ___________________________ חתימה  _____________ שם מלא

 אישור עו"ד

 , גב׳ ____________________ הופיעה בפני, עורך דין  ___________ הנני מאשר בזה כי ביום 
 , ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את _________ ת.ז.אשר זיהיתיה באמצעות  _____________ 

הצהרתה   נכונות  כן, אישרה את  תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפויה  תהיה  וכי  האמת 
 דלעיל

 וחתמה עליה בפני. 

עורך דין

 תאריך:
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 : הצהרת המשתתף  9 'מסנספח 

 
 
 

 

 

 ו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי אנו אנ .2
 תביעות או דרישות המבוססות מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ותנאיהם וכי לא נציג כל  

 ויון בין מציעים ואנו מוותרים בזאת ועל אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי התאמה ו/או העדר שי
 מראש על טענות כאמור. 

זו עונה   אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז כי הצעתנו 
המכרז,   שבמסמכי  הדרישות  כל  מקבלים  על  אנו  לספק  וכי  עצמנו  משפטיים על   שירותים 

   לייעוץ משפטי שוטף עפ״י הקבוע במסמכי המכרז.

 יום מהמועד   120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .3
 האחרון להגשת הצעות. 

 על ההסכם היא   העירייההיה והצעתנו תיבחר אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי תנאי לחתימת   .4
וכן טופסי   העירייההפקדתנו בידי    טופס אישור קיום ביטוחים מלא חתום ע״י חברת הביטוח 

 התחייבות לשמירה על סודיות כנדרש במסמכי המכרז. 

 אלו הם הפרטים אודותינו:  .1
 
 

 

 שם המשתתף: 1.
 

 ת.ז./ח.פ.: 2.
 

 כתובת: 3.
 

 טלפון קווי:  4.
 

 פקס: 5.
 

 מייל:  6.
 

 איש הקשר*:  7.

 טלפון  שם
  

.8 
 תחומי עיסוק של 

 המשתתף:

 



(  10)נספח מס׳ טופס הצעת המחיר / ההנחה  יש / אין   
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 []סמן את הסעיף הרלוונטיאנו מצהירים בזאת, אחת מאלה: 

המכרז,   □ עריכת  בסיום  כי  לנו  ידוע  תכי  לעיון העירייה   עמיד 
וכי  גלויה  הצעתו  כי  מצהירים  הרינו  במכרז.  הזוכה  ההצעה  את  זאת  שיבקשו   המשתתפים 
 במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את הצעתו, אין לנו כל התנגדות לכך ואנו 

 המכרז כאמור.   נותנים רשות מראש להראות את הצעתו עם סיום הליכי

 אנו מתנגדים לאמור לעיל, ואנו מצרפים להצעתנו מסמך נפרד ובו פירוט הסעיפים/המסמכים  □
 בהצעתנו שלדעתנו יש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או הגנת הפרטיות וכן מפורטים 

 הנימוקים לטענותינו. 
המ לוועדת  מסורה  הצעתו  את  למסור  הדעת  שיקול  כי  למציע  מובהר  זאת  והיא עם   כרזים 

 רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי. 

אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  המשתתף  בהצעת  חלקים  סימון  כי  בזה   יובהר 
גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים, ומכאן שהמשתתף מוותר מראש  בהצעה סודיים 

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 כי ההתנגדות האמורה בסעיף זה אינה בגדר הסתייגות ממסמכי המכרז. עוד יובהר 

 כמו כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:

 לשימוש בודק התיק בלבד  על ידי המשתתף Xלסימון ב 

 יש / אין                                         כולל נספחים  -התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(  *

 יש / אין                           ההסכם כולל נספחיו )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(    *

 אין  יש /    אישור רישום וזכויות חתימה *

 ש / אין י                        (2נספח מס׳ )  עירייהק שירותים לתצהיר המשתתף בדבר עוה״ד שיספ *

 אין   יש / ( א׳2נספח מס׳ תצהיר עוה״ד בדבר ניסיון קודם ) *

 אין  יש /  (ב׳2נספח מס׳ אישור אספקת שירותים ) *

 יש / אין                 (3)נספח מס׳ תצהיר מטעם המשתתף בדבר העדר הרשעה ותנאים אחרים  *

 יש / אין         ( 4נספח מס׳ ) חבר מועצה הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד רשות ו/או  *

 אין  יש /  ( 5נספח מס׳ )הצהרה בדבר העדר תיאום השתתפות במכרז  *

 אין  יש /  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  *

 אין  יש /  ( 6נספח מס׳  ) אישור ע״פ תקנות עסקאות גופים ציבוריים  *

 אין  יש /  (7)נספח מס׳ תצהיר לעניין חוק עובדים זרים ושכר מינימום  *

 אין  יש /  ( 8נספח מס׳ ) צוג הולם )עסקאות גופים ציבוריים( יתצהיר י  *

 יש / אין        אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף  *

 אין  יש /  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור  *

אין  יש /  ( 9)נספח מס׳ מטעם המשתתף  הצהרה  *
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 יש / אין  המלצות )רשות( *

 יש / אין   (רשות)דוגמאות חוות דעת / מכרזים  *
 

 הערה חשובה: אין בפירוט המובא לעיל כדי למצות את האישורים ו/או המסמכים שנדרש המשתתף 
 בתנאים הכלליים הם ההוראות הקובעות לעניין זה.  9 -ו 8להגיש עם הצעתו במכרז; הוראות ס' 

 שם + חתימת המצהיר              שם+ חתימת המצהיר   

 

תאריך                 

בפני,    _________________ עו״ד מאשר בזה ,כי ביום   _________________  הופיע 
מר/גב׳    _____________________________ מר/גב׳    ______ ברחוב,  במשרדי

ולאחר   ות.ז. _________________ ת.ז. ,  שזיהו עצמם על ידי _________________ 
ים הקבועים בחוק אם לא יעשו  לעונש   שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים

 כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה בפני; 
 

 

 חתימה וחותמת
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 לכבוד
 עיריית יהוד מונוסון 

 

 . מנהלי חוזים ומכרזיםדון: הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי נה

הוד חיצוני לעירית ייועץ משפטי המציע עצמי לתפקיד  ____________________ אני הח״מ .1
 מתכבד בזה להגיש הצעה בהתאם לתנאי מסמכי המכרז.מונוסון, 

 
 

 

כל  (. קודה )ולא שברנהצעתו של המשתתף לא תכלול ספרות מימין ל
 ימחקו )ולא יעוגלו !(. -קודה נסיפרה או שבר שירשמו מימין ל

מן התעריפים   ס לכל אחדמתייחאחוז ההנחה שהוצע ע"י המציע  ,יובהר כי .2
 לעיל.שפורטו 

 הצעתי מוגשת לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה. .3

 

 ________________________________ המציע שם 

 
המציע: חתימת 

 
 תמורה חודשית )לא כולל מע״מ(

תכנון  הגשת התנגדויות לועדותשכר טרחה לטיפול ב
ש"ח 00020, טיפול עורך הדין שיועברו   

בנושאי   שכר טרחה לטיפול בעתירות מנהליות
ש"ח 000,52 התחדשות עירונית    

לטיפול  שוטף ומשפטי   ייושעתי ללישכר טרחה 
תיקים משפטיים בנושאי מקרקעין והתחדשות  ב

עירונית ש)שאינם עתירות מנהליות או הגשת  
 התנגדויות( 

ש"ח  (לשעת עבודה( 400 

 % 40 אחוז הנחה מירבי 

 
 : לכלל המחירים אחוז ההנחה המוצע

 

 
 

 ______________אחוז 
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 הסכם התקשרות  - 11ספח מס' נ

 2022_____ בחודש __ביום מונוסוןיהוד חתם בנ ערך ונש

 עיריית יהוד מונוסון    בין:

 (״המזמין״ או ״העירייה ״)להלן: 

 מצד אחד;

  _ מ.ר./ __________ , ת.ז. ______________ עו״ד לבין:  

  ________________________________ ח.פ./ע״ר 

  _______________________________ מכתובת: 

  _________________________________ טלפון:

  ________________________________ דוא״ל״: 

 (  ״היועץ״ ו/או ״ היועץ המשפטי״ ו/או ״עוה״ד״להלן: )

 י; נמצד ש

 

 ;עירייהל לקבלת שירותי ייעוץ משפטי  40/2022פומבי מס'  מכרזפרסמה  העירייהו : הואיל

הרישיונות  והואיל:   המיומנות,  המומחיות,  הניסיון,  והיכולת,  הידע  בעל  הוא  כי  מצהיר   ועוה״ד 

לביצו דין  כל  עפ״י  הדרושים  זה והתעודות  הסכם  עפ״י  התחייבויותיו  וברמה   ע    באיכות 

 את השירותים כאמור;  לעירייהגבוהה וכי הוא מעוניין לספק 

 ;לעירייהלאספקת שירותי ייעוץ משפטי     40/2022ועוה״ד זכה במכרז פומבי  :  והואיל

עובד  העירייהו :  והואיל יחסי  ושלא במסגרת  קבלני  בסיס  על  הדין  עורך  עם  להתקשר    - מעוניינת 

כל המשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות    מעביד, על

 הסכים לכך; ועוה״ד  ההדדיות,

שירותים כאמור, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים    לעירייהועוה״ד מתחייב להעניק   : והואיל

 זה;  בהסכם

 אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ויקרא עמו  בד בבד. .א

עצמו ומתחייב להוציא לפועל  העירייה מוסרת בזאת ליועץ המשפטי והיועץ המשפטי מקבל על   .ב
 את  העבודה בהתאם לתנאי הסכם זה. 
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 הצהרות  היועץ המשפטי  .2

כי  הינו  בעל רקע וניסיון מקצועי מוכח, המאפשרים לו לבצע את העבודה בעצמו והוא מתחייב   .א
 בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלא של העירייה.

משפטי בתחום המוניציפאלי ועומד בכל התנאים הנדרשים  כי הוא בעל ניסיון משפטי מוכח בייעוץ   .ב
 לצורך כך. 

 

 תקופת ההסכם .3

ל  .א הינה  ההתקשרות  ההתקשרות   חודשים     24  -תקופת  הסכם  על  הצדדים  שני  חתימת   ממועד 
 ״(.תקופת ההתקשרות להלן: ״)

 תהיה רשאית על פי שיקול דעתה, להאריך תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות בנות  העירייה .ב
 חודשים או חלק מהם, בתנאים זהים לתנאי תקופת ההתקשרות, ובלבד שלא תעלה תקופת   12

 ״(.תקופות האופציה. )להלן: ״חודשים  60ההתקשרות הכוללת על 

לעיל,   .ג האמור  אף  הפסקת  העירייה על  על  להודיע  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל   רשאית 
בת   ומראש  בכתב  בהודעה  הראשונה   30ההתקשרות,  בשנה  ההעסקה  תקופת  במהלך   יום 

 ת ההסכם; ליועץ המשפטי לא תהא כל טענה ו/אווימים במהלך יתר תקופ  60להתקשרות ובת  
 תביעה ו/או דרישה בשל כך. 

 לא תהא חייבת לפצות את עוה״ד או לשלם  העירייה,  העירייהבכל מקרה של ביטול ההסכם ע״י   .ד
עד שסיפק  השירותים  עבור  זה  בהסכם  הקבועה  התמורה  למעט  ומין,  סוג  בכל  תשלום   לו 

 לביטול ההסכם וסיום עבודתו.

 השירותים המשפטיים:  .4

ו/או בתחום  התחדשות העירונית  בתחום הוטיפול בתיקים משפטיים  יעוץ משפטי  ,  מתן חוות דעת .א
מינהלת ההתחדשות העירונית בעירייה לרבות  העירייה ו/או    , בנושאים המטופלים ע"יהמקרקעין

   בנושאי מקרקעין. 

היועץ   לטיפול  המשפטיים  המשפטיים/התיקים  הנושאים  מסירת  כי,  מובהר  ספק  הסר  למען 
הינם   המשפטיים/נושאי  המשפטי  התיקים  בדבר  והחלטתה  העיריה  דעת  לשיקול  בהתאם 

אין באמור לעיל, בכדי לקבוע כי כל הנושאים נשוא  ירונית המועברים לטיפול המשרד.  התחדשות ע 
   והחלטתה.  החוזה יועברו לטיפול היועץ המשפטי, אלאל בהתאם לשק"ד העיריה

טיפול בהתקשרויות בנושאי מקרקעין והתחדשות עירונית  לרבות הכנת התקשרויות שונות וליווי   .ב
ומבלי לרבות  בהתאם  ,    ההתקשרויות  זה  בנושא  דעת  חוות  מתן  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע 

 דיווחים ככל הנדרש לרשויות השונות וכו'.    

 ליווי העירייה  בפרויקטים יחודיים, בהתאם לדרישות המזמין.  ג

ביצוע מטלות שיתבקשו . ופגישות פרונטליות ככל שידרשו אל מול המינהלת להתחדשות עירונית,   .ו
 מייצגי דיירים וכלה בפגישות פרטניות מול דיירי המתחמים.  נציגויות דיירים, עו"ד

נותן השירות יגיש דו"ח חודשי בהתייחס לנושאים שבטיפול  וסטאטוס הטיפול בהם. הדו"ח יוגש   .ז
 לכל חודש ליועמ"ש ויתייחס לחודש שקדם להגשתו. 10עד ה 
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 התחייבות היועץ המשפטי  .5

 
 מתחייב היועץ המשפטי; לשם ביצוע העבודה האמורה בהסכם זה 

 

לבצע את העבודה בצורה מקצועית ועפ"י הנחייתם של ראש העירייה והיועץ המשפטי לעירייה   .א
 ומנהלת התחדשות עירונית.  

פגישות בהתאם לצורך במנהלת ההתחדשות העירונית, פגישות פרטניות עם תושבים, נציגויות,   .ב
 ויזמים בהתאם לצורך.

 מקרקעין והתחדשות עירונית.  טיפול בתיקים משפטיים בנושאי .ג

 מתן הדרכות שונות )משפטיות( בנושא התחדשות עירונית. .ד

 מתן מענה לפניות של עורכי דין ותושבים שונים.  .ה

 

 שמירה סודיות ושמירת זכויות .6

 
היועץ מתחייב שלא למסור, להעביר או לפרסם, בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל  

ח  או  מידע, מסמך,  ולא  מטעמו,  ביצוע,  אגב  או  זה,  ביצוע הסכם  עקב  אליו  שיגיעו  כלשהו  ומר 
לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות ביצוע העבודה אלא כפוף לאישור בכתב מטעם  

 העירייה. 

 
 איסור ניגוד עניינים       . 7

  

היוצר או  היועץ מתחייב כי בעת מתן שרותיו על פי הסכם זה ימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר   .א
עלול ליצור ניגוד עניינים עם עיסוקו עפ"י הסכם זה, או שיש בו כדי לפגוע ביכולתו לשמש כיועץ  

 משפטי כאמור. 

ניגוד עניינים  או חשש לניגוד  עניינים יפסיק היועץ לטפל  בנושא  זה במסגרת   .ב בכל מקרה של 
ימים מהיום שנודע לו   3וך העבודה באופן מיידי וימסור על כך הודעה ליועץ המשפטי לעירייה בת

על כך. היועץ המשפטי לעירייה, לאחר בדיקת הנושא ובחינת כל ההשלכות האפשריות, יודיע ליועץ  
 ימים.  10על החלטתו בתוך 

 התמורות הכספיות 8

 שכר טרחה ליועץ המשפטי יהיה עפ"י המפורט להלן: 

כדין בגין טיפול בליווי   שכר טרחה לשעת עבודה אחת בסך של  ______________ ₪ בתוספת מע"מ .א
 .  והגשת התנגדויות לועדות התכנון  משפטי וכן בגין טיפול בתיקים משפטיים, למעט עתירות מנהליות

_________ ₪  סך של    שכר טרחה לטיפול בעתירה מנהלית בנושאי מקרקעין ו/או התחדשות עירונית  .ב
 בתוספת מע"מ. 
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 _________ ₪ בתוספת מע"מ  הגשת התנגדויות לועדות התכנון סך של שכר טרחה לטיפול ב .ג

מובהר מפורשות שהעברת תיקים משפטיים לטיפול היועץ המשפטי תהיה אך ורק בהתאם לשיקול   .ד
 דעתה הבלעדי של העירייה ולהחלטתה.  

הן  מוסכם, כי שכר הטרחה כולל את כל התשומות וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל עוה"ד לשאת ב .ה
לצורך מתן השירותים, ובכלל זה עלויות העסקת כ"א הנדרש, הוצאות משרדיות, דמי נסיעות ודלק,  
חניה, ולמעט ההוצאות הבאות והן בלבד: שכ"ט עדים או מומחים, אגרות המשתלמות לצד שלישי,  

)לא    ערבונות וערבויות, הוצאות תמלול והקלטה, הוצאות שיוטלו על העירייה, צילומים של גרמושקות
למען הסר ספק, עוה"ד לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל    .צילומים משרדיים(, הוצאות שליחים

 הוצאה שיוציא הנלווית לעבודתו מעבר לשכ"ט הנקוב לעיל.
 

 מעמד היועץ המשפטי   .9

חריות  מוצהר ומותנה כי היועץ המשפטי הינו קבלן עצמאי ואיננו עובד העירייה ואין על העירייה שום א
לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם ליועץ ו/או למועסקים על ידו או לצד ג' כלשהו עקב,  
תוך כדי או כתוצאה מביצוע העבודה. העירייה לא תחוב בתשלום כלשהו בגין זכויות סוציאליות עבור  

 היועץ במשפטי ו/או עובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו. 
 

 הוראות כלליות   .7

 

כל שינוי במועדים  הנקובים בהסכם זה כמו  גם  כל שינוי אחר בו, יהא חסר תוקף אלא אם כן  .א
 נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.

 פרשנות .ב

 כדי למנוע הסתמכות על מצגים שנעשו קודם לחתימת הסכם זה קובעים הצדדים כדלקמן:
 

ע"י   .1 זה ממצה את כל אשר הוסכם  והוא  הסכם  ביניהם  היחסים המשפטיים  הצדדים ואת 
 . םמבטל את הסכם או הסדר קודם ביניה

כותרות  הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל   .2
 בפירוש ההסכם. 

או   .3 נעשה השינוי  או לחלק ממנו, אלא אם  זה  תיקון להסכם  או  שינוי  לכל  תוקף  יהיה  לא 
 תם ע"י כל אחד מהצדדים להסכם. התיקון  בכתב ונח

 
   

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 

 
 _________________________   ________________________ 

 היועץ המשפטי    עיריית יהוד מונוסון 
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 תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים   -׳ אנספח       

 מפורט באישור זה אינו כולל את אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע ה 

 ור כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ

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

 

 מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם 

 ״(העירייההלן ״ל ) עירית יהוד מונוסון 

 שם 

 □נדל״ן

 לשירותים

 □אספקת מוצרים

 □אחר:

 □משכיר 

 □שוכר

 □זכיין 

 □קבלני משנה

 למזמין שירותים 

 □מזמין מוצרים

 □אחר:

 ת.ז./ח.פ. 
512301961 

  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 יהוד   6רחוב מרבד הקסמים 

 מען

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי

 ביטוח

 מספר 

 הפוליסה 

 נוסח

 ומהדורת 

 הפוליסה 

 תאריך

 תחילה 

 תאריך

 סיום 

 גבול 

 האחריות/ 

 סכום ביטוח

השתתפות 

 עצמית

 כיסויים נוספים בתוקף 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד׳  ₪ סכום  ₪ סכום 

          
         
         
         

 ₪  ₪ 2,000,000     צד ג׳ 

 302אחריות צולבת 

 הרחב שיפוי 301

 קבלנים וקבלני משנה.  307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 321

 מבקש האישור

 מבקש האישור מוגדר כצד ג׳ בפרק זה  322

 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג׳  329

 אחריות

 מעבידים

 אחריות צולבת 302 ₪  ₪ 20,000,000    

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309

 כיסוי לתביעות מל״ל  315

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

          

 אחריות

 מקצועית

    2,000,000 ₪  ₪ 

 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע בא. מקצועית  303

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 309

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

מבקש   -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  321

 האישור 

 מרמה ואי יושר עובדים 

 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית  325

 ראשוניות המבטח מוותר על כל דרישה או טענה מכל  328

 מבטח של מבקש האישור . 

 חודשים  12תקופת גילוי  332

          

 
 
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  פירוט השירותים 
 (:׳גהשירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 

 שירותים משפטיים   093
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר  יום   30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול. 

 _________________________________________________________________________________________  
: חתימת האישור

 _________________________________________________________________________________________  
 : המבטח
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 לכבוד 
 עיריית יהוד מונוסון 

 

 יגוד עניינים נאלון למניעת ש - ספח ב׳ נ

 

 :____________________________  הרשות המקומית

 : _____________________________ מועמד/ת לתפקיד

  

 תפקידים וכהונות - חלק א'     

 פרטים אישיים  .1

 מספר זהות   שם פרטי  שם משפחה 
 

 תאריך לידה 

    

 מספר טלפון נייד  מספר טלפון  כתובת פרטית 
   

 תפקידים ועיסוקים .2

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

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

  י/ צייןיש לאו בהתנדבות ). נא להתייחס לתפקידים בשכר  בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(

 (. וכיו"ב תפקידים בהתנדבות גםבמפורש 

 
 תחומי הפעילות של המעסיק  .          שם המעסיק 1

  

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

  

 תחומי הפעילות של המעסיק  המעסיק .         שם  2

  

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

 

 תחומי הפעילות של המעסיק  .        שם המעסיק 3

 

 

 

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 ג./א.נ.
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 תפקידים ציבוריים  .3

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

 שנים אחורה.   4ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

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

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

שם 

 התאגיד/רשות/גוף 

תחום  

 העיסוק 

תאריך  

תחילת  

 הכהונה 

תאריך  

 סיום 

 הכהונה 

דירקטור חיצוני או  סוג הכהונה 

מטעם בעלי מניות. ככל  

שמדובר בדירקטור מהסוג  

 נא לפרט גם(   -השני

פעילות מיוחדת בדירקטוריון, 

כגון חברות בוועדות או  

 תפקידים אחרים 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית   .5
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, לפעילות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר,  

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

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

 אליהם(? 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או    -"בעלי עניין" בגוף  

א כבעל עניין בתאגיד  עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו/ה. )אין צורך לפרט אחזקה של

 ( 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י:

 ____________________________________________________________________________

 .______________________________________________________________ 

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

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

 בלבד.  בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

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

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

 ופעילות מיוחדת  בדירקטוריון(. 

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

 _____________________________________________________________________________

 ._______________________________________________________________ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

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

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:

 
 1968 – ח"תשכ, ערך ניירות  חוק 1

 - בתאגיד",  עניין  בעל" 

 

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

  המניות  מהון יותר   ו א  אחוזים  וחמישה  עשרים מחזיק כאמור שאדם   תאגיד או ,  הכללי  כמנהלו  או  התאגיד של  כדירקטור    שמכהן   מי , הכללי  מנהלו   או  התאגיד

 -  זו  פסקה  ן לעניי ;  שלו   מהדירקטורים יותר  או     אחוזים  וחמישה  עשרים למנות רשאי  או  בו  ההצבעה מכוח או   שלו  המונפק

 .הקרן  בנכסי  הכלולים הערך בניירות כמחזיק בנאמנות משותפות  להשקעות קרן  מנהל יראו (  א )              

  מי  ולמעט  רישומים   חברת  למעט  -"  נאמן , "זה  לעניין ;  האמורים  הערך  בניירות  כמחזיק  הנאמן   את  גם  יראו ,  נאמן   באמצעות  ערך  בניירות  אדם   החזיק (  ב)

 לפקודת   102  בסעיף  בהגדרתו   לעובדים  מניות  להקצאת  כנאמן   או (  ו()2()א )46  סעיף  לפי   כמשמעותו   להסדר  כנאמן   תפקידו   מכוח  רק  ערך  בניירות  שמחזיק

 . הכנסה מס 

 רישומים  חברת למעט, תאגיד של  בת חברה(  2)     
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 _____________________________________________________________________________

_________________ .______________________________________________ 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  .8

 
, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים  

 ת/ה מועמד/ת? חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו א

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

 כן/ לא  

 אם כן, פרט/י:

 _____________________________________________________________________________

 ._______________________________________________________________ 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של   .9

 חשש לניגוד עניינים 

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

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

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

 

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

 

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

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

 כן/ לא 

 :אם כן, פרט/י

_____________________ ________________________________________________________

 ._______________________________________________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

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

 כולל תאריכים.   
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 נכסים ואחזקות -חלק ב'           
 

 אחזקות במניות  .1

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

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

 (2בבורסה   הנסחרים 

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

 כן/ לא 

 אם כן, פרט/י:

 
 שם התאגיד/הגוף 

 

 שם המחזיק/ה 

 שהמחזיק אינו  מועמד()ככל 

 תחום עיסוק התאגיד/הגוף  % החזקות 

 

 

 

   

 

 

   

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  עניינים  .2

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

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

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

 
 1968 – ח"תשכ, ערך ניירות חוק 2

 

 - בתאגיד",  עניין  בעל"

 

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

  המניות מהון  יותר  או   אחוזים  וחמישה עשרים מחזיק כאמור שאדם תאגיד או ,  הכללי  כמנהלו  או  התאגיד של  כדירקטור   שמכהן  מי , הכללי  מנהלו   או  התאגיד

 -  זו  פסקה  ן לעניי ;  שלו   מהדירקטורים יותר  או     אחוזים  וחמישה  עשרים למנות רשאי  או  בו  ההצבעה מכוח או   שלו  המונפק

 .הקרן  בנכסי  הכלולים הערך בניירות כמחזיק נאמנותב משותפות להשקעות קרן  מנהל יראו (  א)          

  מי  ולמעט  רישומים חברת למעט -" נאמן , "זה  לעניין ; האמורים הערך בניירות  כמחזיק הנאמן  את גם  יראו , נאמן  באמצעות ערך בניירות אדם  החזיק( ב)

  לפקודת  102 בסעיף בהגדרתו  לעובדים מניות להקצאת  כנאמן  או ( ו()2()א )46 סעיף לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  תפקידו   מכוח רק ערך בניירות שמחזיק

 . הכנסה מס 

 רישומים  חברת למעט, תאגיד של בת חברה(     2)
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 כן/ לא  

 __________________________________ _____________________________ כן,פרט/י:אם 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .3

 
האם את/ה, קרובי/יך או מי משותפי/יך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או 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 .4

 
אחרים   נכסים  על  לך  יש  לעילהאם  פורטו  עניינים  שלא  לניגוד  חשש  של  במצב  אותך  להעמיד  שעשויים   ,

 בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?                                                                                                    

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

 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   

 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו/ה. 

 כן/ לא  

 אם כן, פרט/י: 

 ___________________________________ _______________________________________

 _______________________________________________________ ________.___________ 
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 הצהרה  -חלק ג'

 

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

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

א אם כן  כל המידע ולפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אל .2

נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם 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 חשש   .3

 לניגוד עניינים עם  התפקיד. 

ני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד,  א .4

 עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא. 

בשאלון  או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות    יאני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותי  .5

א נצפו מראש, שעשויות להעמיד  אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות  של

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

 

                     _________________     ___________________________  

                                       

 חתימה                                              תאריך                  
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 ספקים, קבלנים ונותני שירותים –התחייבות לשמירת סודיות   -נספח ג' 
 

 
ואנו החתומים מטה, הן כחברה והן כעובדים בודדים, יועץ, קבלן או  נותן שירותים קיבלנו על עצמנו   הואיל 

 לבצע עבודה/פעילות עבור עיריית יהוד מונוסון )להלן: "העירייה"(. 
 
 

שעניינו   והואיל  מידע  או  לעירייה  השייך  מידע  בפנינו  להיחשף  עשוי  העבודה/הפעילות  ביצוע  ובמהלך 
 ורים לפרטיות עובדים או אחרים;בנושאים הקש

 
 

 והסכמתכם ונכונותכם לפעילותינו מותנית בהתחייבותנו לשמירת סודיות כאמור להלן; והואיל 
 
 

 אשר על כן הננו מתחייבים בזאת כדלהלן:
 
 

כל מידע של העירייה, או השייך לעירייה, והמתייחס לפעילויותיה השונות, לרבות מידע המתייחס   .1
ידי העירייה לרבות  יעובדיה או אחרים ו/או כל מידע אחר מכל מן וסוג שילפרטיות   מסר לנו על 

או   בעירייה  שלנו  העבודה/הפעילות  במסגרת  לידינו  יגיע  אשר  וכו',  עמדה  נתונים/תכניות/ניירות 
 עבורה, ישמש אותנו אך ורק לביצוע הפעילות שהוסכם עליה. 

 
דות כל המידע הנ"ל. כמו כן, אנו מתחייבים לשמור  הננו מתחייבים על שמירת סודיות מוחלטת או .2

 מידע כנ"ל שימצא ברשותנו, באופן שלא ייחשף או יגיע לגורם זר.
 
 הננו מתחייבים שלא ייעשה שימוש במידע אלא למטרה שלשמה נמסר.  .3
 
פגעה  הננו מתחייבים לדווח לעירייה, באופן מיידי, על כל מקרה בו נתגלתה חריגה העלולה לפגוע או   .4

 בחובותינו לשמירה על סודיות המידע. 
 
תשמ"א .5 הפרטיות,  הגנת  לחוק  מודעים  החובות    1981- הננו  כל  אחר  למלא  ומתחייבים  ולתקנות, 

 המתחייבות מהם. 
 
הננו מתחייבים להחזיר כל מסמך שנמסר לידינו, מייד לאחר השימוש בו או בסיום הפעילות, לפי   .6

 נו. הענין, ולא להשאיר בידינו כל העתק ממ
 
 
 

                ________   ________________         ________   _______ 
 חתימה   שם החותם                      שם נותן השירותים            תאריך                   


