
 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 מונוסון-יהודת  יעירי

 
 5/2023 מס' פומבי מכרז 

 

 למתן שירותי 
  איכות הסביבה יעוץ בנושא 

 למחלקת הנדסה
  

 
  

 

 

 
        

 2023ינואר 
 



 

2 
 

 

 
 

 

 מסמך א'      

 מונוסון  -עיריית יהוד 

 5/2023מכרז פומבי מס' 

   איכות הסביבהיעוץ בנושא למתן שירותי 

 הזמנה להציע הצעות 

 מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. כל 

)להלן: "-עיריית יהוד הכל  ,    איכות הסביבהיעוץ בנושא  למתן שירותי  "( מזמינה בזאת הצעות  העירייהמונוסון 

 .  כמפורט במסמכי המכרז

ש"ח    200  -  בעבור סך שלמונוסון  - , יהוד6בבניין העירייה ברחוב מרבד הקסמים  ניתן לרכוש  את חוברת המכרז  
יוחזרו בכתובת   שלא  מכרזים  הלשונית  תחת  יהוד  עיריית  של  האינטרנט  האתר  יבוצע  התשלום  מקרה.  בכל 

www.yehud-monosson.muni.il 
 

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

העירייה    12:00בשעה    2023.01.31 את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום   של  המכרזים  בתיבת 
 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113הממוקמת בחדר 

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

 

    mo.org.il-michrazyahud@ye.למייל:    2023/01/24 תאריך ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ל
 

 . הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה
 

 . 03-5391249, בטלפון: למר אבי שיריזלילשאלות ניתן לפנות  

 
 

 ________________ 

 עו"ד יעלה מקליס

  ראש העירייה
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 ' במסמך 

 מונוסון -יהודת יעירי
    5/2023 מס' פומבי  מכרז
   איכות הסביבהיעוץ בנושא למתן שירותי 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 נשוא המכרז   .1

   איכות הסביבה  בנושאיעוץ  למתן שירותי  בזאת הצעות    מזמינה"(  העירייה)להלן: "  יהוד מונוסוןעיריית  

 "( בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.  איכות הסביבהיועץ )להלן: " 

 הזוכה ייחתם הסכם, בנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז.   איכות הסביבהיועץ עם 

   כללי .2

העירייה תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל   2.1

-לתוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודות ע והוא קראם, הבין את  

וכן כי יש לו את הידע, הכישורים,   פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה זוכה במכרז.

היכולות המקצועיות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז, הכל  

 כמפורט במסמכי המכרז.

)להלן "המציע" או "המשתתף"( להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל    על המציע  2.2

 לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.   -סטייה מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה

 אין להוסיף ו/או לבצע בהצעה שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו.  2.3

 מסמכי המכרז  3

 המכרז כוללים: מסמכי  3.1

  הוראות למשתתפים לרבות הנספחים:  

  : הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;1נספח   •

  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים;   :2  נספח •

 : תנאי סף להגשת הצעה ;3נספח   •

 : פירוט בדבר ניסיון קודם;4נספח   •

 : הצהרת המשתתף;5נספח   •

 וסח ההסכם, לרבות הנספחים. נ  •

 :למכרז םמועדים ונתונים רלוונטיי 3.2

                           12:00בשעה   24.1.2023              מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00בשעה  31.1.2023 מועד אחרון להגשת הצעות 

 

 העירייה תהיה רשאית לשנות את המועדים המפורטים לעיל, בהתאם לצרכיה הבלעדיים.

כל שינוי בלוח הזמנים האמור יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויופץ לכל מי שרכש את מסמכי  

 המכרז. 

 ₪   200 מחיר רכישת מסמכי מכרז 
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 עיקרי ההתקשרות  4

 

 ( הם כדלקמן: "הזוכה"הזוכה )להלן -עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המציע 

יעוץ  , אשר יבצעו שירותי    העסקה שעתי בהיקף    איכות הסביבהיועץ  יעמיד לטובת העירייה    הזוכה 4.1

 הכל כפי שיידרש ע"י העירייה וכמפורט בהסכם., ובנספחיו  הסכםבכמפורט   איכות הסביבה בנושא 

 )להלן "תקופת ההתקשרות הראשונה"(.  חודשים  24 –תקופת ההסכם הינה ל  4.2

הראשונה    ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  רשאיתהעירייה תהא   4.2.1

עד   של  נוספות  כולל    12בתקופות  ההסכם,  של  הכוללת  שהתקופה  ובלבד  אחת,  כל  חודשים 

 חודשים.  60 תקופת ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על  

  סיום  טרם יום 14 עד  לזוכה   בכתב כך  על תודיע, ההסכם  תקופת את להאריך  העירייה  החליטה 4.2.2

 .ת ההסכםהארכ /ההסכם תקופת

"י  עפ   המחויבים  שינויים  למעטבתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם,   4.2.3

 . דין

החודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה, יהוו תקופת ניסיון לזוכה, והעירייה תהא רשאית  ששת   4.3

, בין אם הזוכה  העירייה של    היקול דעת יום מראש, וזאת על פי ש   14להודיע לו על הפסקת העסקתו,  

יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ובין אם לאו, ולזוכה לא תהיינה תביעות ו/או טענות כספיות או  

, אם ניתנו,  ם שביצע על פי ההסכםשירותיהאחרות למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין  

 ההסכם.   עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור, ובכפוף להוראות

 כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה.   םההתקשרות הינ יתר תנאי 4.4

 

 תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם  5

 

מחויב    –להוראות למשתתפים    3להלן תנאים להשתתפות במכרז, בהם, יחד עם הדרישות המופיעות בנספח  

 המשתתף לעמוד וכן מסמכים אותם יש לצרף להצעה שתוגש במכרז: 

 יחיד, שותפות רשומה כדין או חברה רשומה כדין.  - "מציע" לעניין זה ייחשב 5.1

בכל התנאים המפורטים  רשאים להשתתף במכרז זה, מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז,   5.2

יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל. מובהר כי  והינם  ,  להוראות למשתתפים  3בנספח  

על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד. כמו כן, לא תתקבל הצעה של משתתף  

 ר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד". שהינו בגד

  היה   אשר  יחיד  הינו  משתתף  יש לצרף צילום תעודת הזהות של המציע.  -אם המציע הינו יחיד •

 . ניסיון בעל בתאגיד מהבעלות 30% בלפחות המחזיק  מניות  בעל או  שותף או מנהל

את   • לחייב  כדי  הדרוש  המינימאלי  השותפים  מספר  יחתמו  רשומה,  שותפות  המציע  אם 

חותמת   ויצרפ/ו  וכתובתה  השותפות  של  הרישום  מס'  המלא,  שמו/ם  ציון  תוך  השותפות, 

 השותפות.

יש לצרף תדפיס נתונים מעודכן    תאגידיםכדין ברשם ה  ם רשו  המציע  –אם המציע הינו תאגיד   •

המציע,   תאגיד  של  הרישום  פרטי  בדבר  החברות  רשם  הנ"ל,  מאת  התאגיד  של  מניות  בעלי 

רובצים על נכסיו וכן  אישור עו"ד/רו"ח התאגיד כי התאגיד קיים ופעיל;  והשעבודים הו  מנהלי
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על החתימות  וכי  וההצעה  -המציע;  המכרז  מסמכי  גבי  בתאגיד   החתימה  זכויות  מהן 

 מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין )בשולי טופס ההצעה או במסמך נפרד(.  

  מניות   בעל  או(  שותפות  של  במקרה )  בו   שותף   אשר   תאגיד  הינו   במקרה של תאגיד, המשתתף •

בנספח    בו,  מהבעלות  30%  בלפחות  המחזיק(  חברה  של  במקרה) שפורטו  בתנאים    3עומד 

 . 3להוראות למשתתפים והכל בהתאם לדרישות בנספח 

 . העניין  לפי, חברה או יחיד של כניסיון יחשב  מסחרי בשם ניסיון •

ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או  בהליך זה  המשתתפים  כל  העירייה תהיה רשאית לדרוש מ 6

לרבות בכל הקשור  ו/או הבהרות נוספות,  ו/או מסמכים נוספים  פרטים נוספים    המלצות ו/או אישורים ו/או 

   לשביעות רצונה המלא.ועל פי שיקול דעתה  לניסיונו ויכולתו או להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף,

 אופן הגשת ההצעה  7

גבי הצעת המחיר של   7.1 על  ידו  על  וינקוב במחיר המוצע  המציע ימלא את טופס הצעת המשתתף 

המצ"ב   א המשתתף  לכך,    'כנספח  המיועד  במקום  מחילהסכם,  על  יעלה  לא  המוצע  ר  המחיר 

 .המקסימום

ההוצאות  המחירים   7.2 החומרים,  העבודות,  כל  את  המגלמים  כוללים  מחירים  יהיו  המוצעים 

 . ביצוע העבודות, ומילוי כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכםבוהעלויות הכרוכים 

 סכומים ללא מע"מ. ב תנקוב המשתתף הצעת  7.3

 כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד. 7.4

ממועד   7.5 החל  המשתתף  את  ותחייב  ונספחיה  מרכיביה  כל  על  בתוקפה  תעמוד  המשתתף  הצעת 

תום   ועד  ההצעות    3הגשתה  להגשת  הקבוע  האחרון  מהמועד  תהיה  חודשים  העירייה  למכרז. 

,  נוספים   חודשים  3  בת   נוספת  לתקופה   למכרז  הצעתם  תוקף  את  להאריך  מהמציעים  לדרוש  רשאית

  עם מיד ההצעה,  תוקף את להאריך מתחייב מהמציעים אחד וכל, הבלעדי דעתה שיקול לפי וזאת

 לכך.  העירייה   דרישת קבלת

 אישורים ומסמכים שעל המשתתף לצרף להצעתו 8

מסמכי המכרז על כל נספחיהם, לרבות ההסכם, נספחיו, המפרטים וכן כל מסמכי ההבהרות ככל  כל   8.1

,  יחיד  המשתתף  שיהיו, כשהם מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימתו המחייבת של המשתתף. היה 

תאגיד,    המשתתף  המלא, מס' ת.ז. וכתובתו ויצרף לכך את חתימתו; היה   שמו  ציון  תוך   הוא   יחתום 

רשי החתימה מטעם התאגיד, הנזכר/ים באישור מורשי החתימה שמצורף למסמכי המכרז,  יחתמו מו

 . תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד וחותמת התאגיד

על המציע לחתום בתחתית כל עמוד בלבד. אישור    -(להסכם  ג'נספח  נספח אישור על קיום ביטוחים ) 8.2

 .  ל זכייה במכרזלאחר קבלת הודעה עמלא וחתום ע"י חברת הביטוח יומצא 

קורות חיים מפורטים של המשתתף ו/או במידה שהמשתתף הוא תאגיד או משרד יועצים, פרופיל של   8.3

 התאגיד או המשרד וקורות חיים של העובד המוביל במידה ונדרש.  

להוראות למשתתפים, הדרושים לצורך הוכחת עמידתו של המשתתף    3בנספח  המסמכים המפורטים   8.4

 להוראות למשתתפים.  4נספח  עה, לרבות פירוט בדבר ניסיון קודם לפי בתנאי הסף להגשת הצ

במקרה שהמשתתף הינו תאגיד.  העתק תעודת התאגדות    במקרה שהמשתתף הוא יחיד או  צילום ת.ז. 8.5

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד יצורף בנוסף אישור עו"ד / רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם התאגיד. 

 . 1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  8.6
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ספרי    יבר   יםאישור 8.7 ניהול  על  פי  תוקף  על  ופנקסים  על  חשבונות  לרבות  דין,  חוק  כל  פי 

 ואישור על ניכוי מס במקור.  1976 – תשל"ו ,עסקאות גופים ציבוריים

התשל"ו   8.8 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  המצורף  1976  – תצהיר  בנוסח  להוראות    1כנספח  , 

 למשתתפים. 

כשהוא מלא וחתום על ידי המשתתף והעובדים, בנוסח המצורף  ניגוד עניינים  לאיתור חשש ל שאלון   8.9

 להוראות למשתתפים. 2 כנספח

כשהוא מלא וחתום על ידי    להוראות המשתתפים,  5כנספח  טופס הצהרת המשתתף בנוסח המצ"ב   8.10

 המשתתף.

 תשלום בדבר רכישת מסמכי המכרז;   שובר העתק 8.11

אי המצאת אישור או מסמך אחד או יותר מהמסמכים הנדרשים לעיל, עלול לגרום לפסילת ההצעה,  

 פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.-על

 

 אופן הגשת ההצעה הכספית 9

כשהוא    ,("הצעת המחיר"למסמכי המכרז )להלן:    א'  נספח  גבי על  הכספית המשתתף יגיש את הצעתו 9.1

 וחתום.   בו המפורטות ההוראות  לפי מלא

 המקסימום.   מחיריעל   יעלו לא המשתתף ידי על שיוצעו המחירים 9.2

 

 מתן הבהרות למסמכי המכרז 10

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  
תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו  המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות משתתפים.  

טים שיימסרו על  ויובאו לידיעת המשתתפים ורוכשי מסמכי המכרז בכתב על פי הפר  חלק ממסמכי המכרז 
 .ידם

    . michrazyahud@ye-mo.org.il למייל:  ,12:00בשעה  24.01.2023לתאריך ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ל 

  ישלחו   התשובות.  העירייהלשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של    תשובות 10.1

 .  המכרז  חוברת רוכשי לכל אחיד ובאופן בכתב

  אי  או  הבהרות  בקבלת  איחור.  מחייב  תוקף  יהיה  כאמור,  בכתב, במסמך,  שתינתנה   להבהרות   רק 10.2

 בהארכת המועד להגשת ההצעה.  המשתתף את יזכו  לא  קבלתן

יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.3   פה, אין ולא 

 בכתב מאת העירייה תחייבנה את העירייה.  

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עריכת  11

העירייה רשאית, בכל עת עד למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי   11.1

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי  

 צורפו להצעתם.נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת המשתתפים, יחתמו על ידם וי

י תוספת בגוף מסמך ובין  "שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם בין ע  11.2

במכתב או בכל דרך אחרת שלא התבקשו בדרישות המכרז, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה,  

 ויראו אותם כאילו לא נכתבו.

בה אם החליטה לפי שיקול דעתה,   ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את ההצעה כולה ולא לדון 11.3

 המכרז. י המציע הם מהותיים לעניין" שהשינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות שנעשו ע
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 אופן קבלת ההחלטה ובחירת ההצעה/ות וכה/ות 12

, ותדרג את ההצעות הכשרות, שעמדו  3עדת המכרזים תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף שבסעיף  ו

 להלן. בתנאי הסף, כמפורט 

 : ( כמפורט להלן60%( ושל איכות ההצעה )40%דירוג ההצעות יתבצע על פי ניקוד משוקלל של המחיר המוצע )

מקסימליות    ודותנק  60לכל מציע, עד    ועדת משנה מטעמהועדת המכרזים או    תעניק  רכיב האיכות  במסגרת

 מסך הציון המשוקלל הסופי, בהתאם לקריטריונים הבאים:

 

ניקוד  הפרמטרים הנבדקים  הרכיב מס"ד
 איכות

1.  
המציע   ניסיון 
שירותים   במתן 
  ( המכרז  נשוא 

לרשויות  יעוץ  
יחשב  מקומיות  

 והמלצות יתרון( 

ההמלצות  על  בהסתמך  טוב  קודם  ניסיון  שיציגו  מציעים 
 שיצורפו  

 להוראות   4נספח  על המציעים לפרט בדבר ניסיון כאמור על  
 בצירוף האסמכתאות הנדרשות שם.  המשתתפים

  30  עד
 נקודות

2.  
המציע יוזמן לעירייה להציג את ניסיונו לצורך התרשמות  ראיון אישי 

הבאים   הפרמטרים  את  יבחנו  העירייה  נציגי   – מהמציע. 
לרישיון   )יתרון  המציע  הכשרת  מקצועיות,  שירותיות, 

מהנדס בנין(, הצוות המקצועי שעובד עם המציע וניסיונו, 
מצבים  עם  התמודדות  יכולת  שבוצעו,  הפרויקטים  כמות 
מול   וממשק  רב מערכתית  בעבודה  ניסיון  חריגים בשטח, 
משטרת ישראל, כבאות אש, חברת חשמל, רשות עתיקות, 

בצ עבודה  מלאה יכולת  שליטה  עצמאי,  ובאופן  וות 
 (.GISבמיומנויות מחשב )אופיס, אוטוקאד, בינארית, 

  30עד  
 נקודות

 

עמידת   • הוכחת  לצורך  הפרויקטים  אותם  את  להציג  ניתן  כי  לכך  מופנית  המציעים  לב  תשומת 

המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד האיכות, וכן ניתן להציג את אותו/ם  הפרויקט/ים לצורך ניקוד  

 של מספר מדדי איכות כמפורט לעיל.  

 

המציע שהציע את הצעת המחיר  הזולה    –בשיטת החישוב היחסי. כלומר    נקודות  04ד  יקבל ע  רכיב המחיר 13

, בהתאם לנוסחה  נקודות( והצעות המציעים האחרים תנוקדנה באופן יחסי אליו  40)ביותר יזכה למלוא הניקוד  

 הבאה: 

 ההצעה  הזולה  ביותר 

ההצעה  הנבדקת  
× 𝟒𝟎 

 )להלן: "ניקוד מחיר ההצעה"(  

 )ניקוד מחיר ההצעה( + )ניקוד איכות ההצעה(.   :הצעה יחושב כדלקמןהציון הסופי המשוקלל לכל  

 : זוכה אחדבבכוונת העירייה לבחור  14

 המשוקלל הגבוה ביותר.  בעל הציון הסופיהזוכה יהיה המציע  14.1
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פרטים והבהרות בדבר הצעתו, לחקור ולדרוש מהמציע   שמורה הזכות  ו/או לוועדת המכרזים  ה  ילעירי  14.2

וניסיונאפשרויותיו   הצגת    והכספיות  לרבות  נוספיםמסמהמקצועי,  נ  כים  כשירותו,  סיונו,  ילהוכחת 
המציע למסור  סרב  .  , והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשוב"וכיו  אפשרויות המימון

ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  יהסבר או ניתוח כלשהוא כאמור רשאית העירי  ,מסמך
 . ההצעה

בעל   14.3 הינו  אשר  המציע  יבחר  זהות,  כשרות  הצעות  קיימות  כי  ההצעות,  דירוג  לאחר  שיימצא,  במקרה 
 ( לעיל.4)א()3הניסיון הרב ביותר בתחום בהתאם לתנאי הסף בסעיף 

של המציע לבצע    ושורייובכ  וסיונ יהכלכלי, בנ  ובחוסנו,  תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת  העירייה  14.4
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא  של המציע  את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

שאית לבחון את כושרו  העירייה תהיה רכי    , יצוין  , ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל

   ., אם היה כזהדם עמוסיונה הקוישל המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נ

פרטים והבהרות בדבר הצעתו,  שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע  ו/או לוועדת המכרזים  ה  ילעירי  14.5
וניסיונ הכספיות  הצגת    ואפשרויותיו  לרבות  נוספיםמסמהמקצועי,  נ  כים  כשירותו,  סיונו,  ילהוכחת 

המציע למסור  סירב  . וההבהרות שנדרשו, והמציע יהיה חייב להמציא הפרטים  ב"וכיו אפשרויות המימון
ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  ירשאית העירי   ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור  ,מסמך

 . ההצעה

ב  14.6 להתקשר  העירייה  של  כלשהי  התחייבות  משום  זה  במכרז  לראות  העירייה חוזהאין  תהיה  כן  כמו   .  
)בין שהוכרזה הצעה זוכה    חתימת החוזה עם הזוכהרשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם ל 

, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל  על ידי ועדת המכרזים של העירייה ובין שלא(

 ן זה.יטענה, או תביעה בעני 

מהשירותים למועד מאוחר יותר  ביצוע חלק    דחיית  או להחליט עלו/העיריה רשאית לבטל את המכרז   14.7
. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים  של העיריההבלעדי    בהתאם לשיקול דעתה והכל  

 במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או חלקו, והמציע יהיה רשאי לגשת למכרז החדש.

לא  ,  מכל סיבה שהיא  או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו,וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו  ב 14.8
המציע  וכל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  ו/או לזוכה  תהא למציע  
בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות    . לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוגו/או הזוכה  
 .עבור רכישת מסמכי המכרז  יהיבהחזר המחיר ששולם על ידו לעירו/או הזוכה את המציע  

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי   14.9

המכרז באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת  
 . ההצעה

 ני ש כשיר  .15

". מציע  שני , כ"כשיר  ההצעה הזוכה העירייה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר  
יחזור בו מהצעתו או    הזוכה,  הזה יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום שישה חודשים מיום ההכרזה על הזוכ

 שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. 

תעמוד בתוקפה לשישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידת הצורך,    שני הצעת הכשיר ה
 את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. שניאם יתבקש על ידי העירייה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר ה

ה לרבות    שנילכשיר  זו,  תקופה  במהלך  עמו  תתקשר  לא  אם  העירייה  כלפי  תביעה  עילת  כל  תהיה  לא 
נתונה לשיקול דעת העירייה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות    שניות עם הכשיר ההארכותיה. התקשר 

 אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. שנילכשיר ה
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 התמורה  .16

בניכוי    שנקבע על ידי העירייה לשעת עבודה בגין ביצוע העבודות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחיר   16.1
"מחיר ההצעה"(, בהתאם לעבודות שביצע בפועל ולאחר  ה שהוצע על ידו בהצעתו )להלן:  תאחוז ההפח

 קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין מהעירייה, ובכפוף לתנאי החוזה )להלן: "התמורה"(. 

מהוו 16.2 ההצעה  מחיר  כי  בזאת,  כל    המובהר  את  וכולל  השירותים,  אספקת  בגין  וסופי  מלא  תשלום 
ג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז  ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסו

תשלומים לרשויות  לרבות מסים,  בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה,  
ותשלומים הכרוכים במתן השירותים, ביטוחים, נסיעות )לרבות ביטול זמן    צילומים ,  הוצאותהשונות,  

כן מובהר, כי לא    .המכרז  נשוא  השירותים  למתן  הדרוש  אחר  דבר  לבגין נסיעות(, רישוי והיתרים, וכ
אף   על  למדד.  הצמדה  הפרשי  לרבות  שהוא  וסוג  מין  מכל  נוספים  סכומים  אלה  למחירים  יתווספו 

 האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה. 

זמין עבודות כלל או להזמין עבודות מכוח המכרז בהיקפי  כן מובהר בזאת, כי העירייה רשאית  שלא לה 16.3
עבודה משתנים, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית העירייה לבצע את  

 העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה.  

בעד ביצוע העבודות שיבוצעו על ידו בפועל.   דלעיל כדי לשנות את התמורה לה זכאי הזוכה אין באמור 16.4

חלק   מסירת  ו/או  מסירת  אי  בגין  פיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה  כן  כמו 
מהעבודות בלבד לביצוע על ידו ו/או דחיית ביצוע חלק מן העבודות. הזוכה מתחייב מצדו לבצע את  

 הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו. העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן 

 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין. 

 הודעה על זכייה והתקשרות 15

 עם קביעת תוצאות המכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה.  15.1

 התשובה תשלח לכל המציעים במכרז זה בכתב.   15.2

ימי עבודה     15להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי העירייה, בתוך    מוקדם  כתנאי 15.3

הנספחים   כל  ואת  המכרז  למסמכי  המצורף  ההסכם  את  הזכייה,  על  ההודעה  קבלת  ממועד 

פי הנוסח הקבוע בנספח ג להסכם, מלאים וחתומים  -על  -הנדרשים לרבות אישור עריכת ביטוח  

 כנדרש.

התחייבותו כמפורט לעיל, תהיה העירייה רשאית לבטל זכייתו,    במידה והזוכה לא ימלא את כל 15.4

בהודעה בכתב שתינתן לו, החל מהתאריך האמור בהודעה, וכן להתקשר בחוזה עם מציע אחר,  

 והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל דין.  

 כדין על ידי העירייה.  ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים  15.5

 עיון בהצעה 16

 על פי הדין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הזוכה.   16.1

)להלן:   16.2 מקצועיים  או  עסקיים  מסחריים,  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  סבור  אשר  מציע 

בהצעתו  ( שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפים אחרים, יציין במפורש  "חלקים סודיים"

 מהם החלקים הסודיים ויסמנם  באופן ברור )במרקר צהוב(. 

לעיון    16.3 כולה  ההצעה  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  בהצעתו,  סודיים  חלקים  סימן  שלא  מציע 

משתתפים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית לפיה כל מידע בהצעה הוא בגדר סוד 

 מסחרי של המציע לא תיחשב.
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העיון של המשתתפים הוא של ועדת המכרזים בלבד. אם  הדעת בדבר היקף זכות    יודגש כי שיקול 16.4

תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים,  

היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר. אם תחליט ועדת   

 היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.המכרזים לדחות את ההשגה, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחותיו והמחיר שהוצע   16.5

 על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי. 

ת  במקרה של ערעור על הליכי המכרז על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהא העירייה רשאי 16.6

להמציא מסמכים של המשתתפים האחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמשתתפים האחרים  

  מאשרים זאת מראש. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור בסעיף זה. 

 כללי  17

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה   17.1

 על המציע. 

מעטפה  להכניס ל, יש  כנדרש  , חתומים ע"י המציעהנדרשים  , בצרוף כל מסמכי המכרזותאת ההצע 15.2
 מספר ושם המכרז בלבד.   ליה מצויןללא סימני זיהוי של המציע ע   סגורה

בתיבת המכרזים של    12:00בשעה    .20230131. את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום  
 קומה ראשונה בבניין העירייה. , 113העירייה הממוקמת בחדר  

משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית   15.3
 של המציע. 

 . הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 רכוש העירייה  –מסמכי המכרז  18

 

שימוש במסמכי   כל  לעשות  רשאים  יהיו  לא  והמשתתפים  לעירייה,  המכרז שמורות  הזכויות במסמכי  כל 

 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

 

 שמירת זכויות  19

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

 

 

 

 

   
  __________________________ 

 עו"ד יעלה מקליס   
 ראש העיריה 
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 1ספח נ

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

          

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

 : כדלקמן בזאתה /מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים  לעונשיםה /צפוי

 

 _______________________  ב________________  כ משמש הנני .1

 המשתתף שםתפקיד                                                                   

 

 . המשתתף מטעם  זה תצהיר לתת מוסמך  הנני .2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף  את לסמן יש .3

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

  להגשת האחרון  במועד אך***, עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המשתתף  

 . האחרונה  ההרשעה   ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז  ההצעות

 ; 1976-"ו תשל, ציבוריים גופים  עסקאות לחוקב)א( 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל  *

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין  בפסק  הורשע –"הורשע"  **

)איסור   זרים עובדים חוק לפי  עבירה או 1987- "זהתשמ, מינימום שכר חוק לפי  עבירה –"עבירה"  ***

שירות    1991-"אהתשנ (,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה לקבלת  עסקאות  ולעניין 

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

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף  את לסמן יש .4

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

 אינן חלות על המשתתף.   "חוק שוויון זכויות"(

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים    9הוראות סעיף   –חלופה ב'      

 אותן.                

 : להלן  הרלוונטיות  המשנה   בחלופות  ולסמן  להמשיך  יש   -   לעיל   4  בסעיף'  ב  החלופה  את   שסימן   למשתתף .5

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

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

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  זכויות,    9הרווחה  שווין  לחוק 

 ליישומן.    לשם קבלת הנחיות בקשר –ובמידת הצורך 

במקרה שהמשתתף  התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים         

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

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

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 
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  ל"למנכ   זה  מתצהיר  העתק   להעביר  מתחייב  המשתתף  -  לעיל   4  בסעיף '  ב  חלופה   את  שסימן  למשתתף .6

  ככל )  העירייה   עם   התקשרותו   ממועד  ימים   30  בתוך  החברתיים   והשירותים   והרווחה   העבודה   משרד

 (.  כאמור התקשרות  שתהיה

 

 . אמת תצהירי ותוכן  חתימתי זו, שמי זהו  כי  ה/מצהיר  הנני .7

                                                                                                                                       ______________ 

 חתימת המצהיר              

 

 חתימה  אימות

 

_____________,  הח   אני (,  עו"מ   ________ )מ.ר.  גב' /מר  בפניה  / הופיע_________    ביום  כי  מאשר"ד 

ה / צפויתהא  /יהא  וכי   האמת   את  להצהיר ה  / עליו  כי ה  / שהזהרתיו  לאחר.ז. _____________,  ת____________,   

 . בפני עליו ה /בחתמו  לעילה  /תצהירו  תוכן את בפניה /אישר , כןתעשה /יעשה  לא באם בחוק הקבועים לעונשים

                                                                                                           

 

   ______________ 

   עו"ד                    
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 2נספח 

  יהוד מונוסוןעיריית 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 

 _____________________________________________ מועמד לתפקיד:  

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים  .1

 תאריך לידה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות 

 

            

 

 רחוב  ישוב 

 

 מיקוד  מס' דירה  מס' בית 

 טלפון נייד  טלפון בבית  טלפון עבודה 

 

 כתובת דואר אלקטרוני 

 

 

 ועיסוקיםתפקידים  .2

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר,  
 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'. 

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או  
 לגבי תפקידים בהתנדבות(.  בהתנדבות )ציין במפורש 

 

1. 

 כתובת המעסיק   תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 

 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

2. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 

 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 המעסיק כתובת  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק  
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3.  

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

4. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 

 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

5. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק 

 

 תאריך העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 

 

 

 תפקידים ציבוריים  .3

 לעיל(.  2פירוט תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף 

 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות. 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף  
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים  פירוט חברות 
 ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות 

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף 
 העיסוק

פעילות מיוחדת   סוג הכהונה תאריך 
 בדירקטוריון 

תחילת  
 הכהונה

סיום 
 הכהונה

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

יש לפרט גם שמות    –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני   .1
 ידם.- בעלי המניות אשר מונית על 

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.  .2
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 לפעילות העירייה קשר  .5

, לפעילות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 
העירייה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים  

לגופים אחרים  סטטוטוריים שבאחריות העירייה / מינהל / אגף / יחידה בהם אתה מועמד לעבוד או  
 שהעירייה קשורה אליהם(? 

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר  
 באופן מפורט. 

לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד   - "בעל עניין" בגוף 
יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק    בו ו/או מייצג אותו ו/או

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1968 – ניירות ערך, התשכ"ח 

 

 כן   נא פרט :   לא                        

 

 

 

 

 

 

 לתפקידים בהווה בלבד.לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס    2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: כאשר  
בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות 

 מיוחדת שלו בדירקטוריון

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

 בן/בת זוג:

 אב:

 אם:

 בנים/בנות:

 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

___________________________ __________________________________________________
 ________________________________________ 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7
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האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו אתה מועמד  
 בארגונים אחרים: מכהנים בכהונה משותפת 

 האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות:

 

 

 

 

 

 

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

קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של  האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של 
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 

 

 כן   נא פרט :   לא                        
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קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך   תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של   .9
 במצב של חשש לניגוד ענייניים

קרוביך האחרים אליהם התבקשת להתייחס  האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של 
בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד אותך במצב של  

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? 

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה 

לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה   1-8הם נשאלת בסעיפים  יש להתייחס במיוחד לנושאים עלי
 חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות העירייה. 

 כן   נא פרט :   לא                        

 

 

 

 

 

  

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 

 הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים 

 

 

 ___________________________ חתימה וחותמת  
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נכסים ואחזקות  –חלק ב'   

 אחזקות במניות  .11

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של  
  1968  -קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה. 

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

 

 שם המחזיק  שם התאגיד/הגוף 

)ככל שהמחזיק אינו  
 מועמד(

תחום עיסוק  % אחזקות
 התאגיד/הגוף 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4)

 

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

יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי שמכהן כדירקטור של למנות דירקטור אחד או  

יותר מהון  התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או 

יותר  או  אחוזים  וחמישה  עשרים  למנות  רשאי  או  בו  ההצבעה  מכוח  או  שלו  המונפק  המניות 

 מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו 

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

 החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. ( ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו   -לענין זה, "נאמן" 
או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף   2)או(   46ותו לפי סעיף כנאמן להסדר כמשמע

 לפקודת מס הכנסה  102

 חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים  (2)
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נכסים שאחזקתם מכירתם או שימוש בהם עשויים   .12 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 

קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים  האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות 
 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד? 

 

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

 

 כן   נא פרט :   לא                        

 

 

 

 

 

 

 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .13

 ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם  

 

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

 

 כן   נא פרט :   לא                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14
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, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים 
 מועמד? בתפקיד אליו אתה 

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

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או מכהן   – " בעל עניין"
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 

 כן   נא פרט :   לא                        
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 הצהרה  –חלק ג' 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי: 

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

המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם  כל  .2
כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם  

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

כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של   מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על .3
 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי   .4
 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של העירייה בנושא. 

וכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,  אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בת  .5
סוגיות שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי  

 לעירייה אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. 

 

 

 ___________        ______________________   _________  ______________            _________ 

 מה תאריך                          שם מלא                                         מספר זהות                                   חתי    
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 3נספח 

 תנאי סף להגשת הצעה למכרז 

 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .1.1

ראשוןשל    השכלה   בעל   המשתתף .1.2 הבאים:  תואר  מהתחומים  מדעי    באחד  גיאוגרפיה,  הסביבה,  איכות 
   שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,הסביבה, הנדסת איכות הסביבה

 המשתתף רשום כדין בכל מרשם רישמי לצורך ביצוע עבודתו.   .1.3

 במקצוע.  עיסוק לצורך  דין כל פי על  הדרושים הרישיונות  כל בעל המשתתף .1.4

 :  כדלקמן קודם עבודה ניסיון למשתתף .1.5

 : במקרה שהמציע הינו תאגיד  .1.5.1

  ניסיון ממניות החברה, הניסיון הנדרש הינו,    30%כאשר בעל הניסיון המוצע הינו מחזיק בלפחות   •

  שנת  עד גם זו בתקופה לכלול  ניתן) הסביבה  איכותבנושא  יעוץ בתחום לפחות שנים 5  של עבודה

יעוץ    ( ניסיון  כשנת  אחת  התמחות    30,000מקומית אחת בה לפחות    לרשותהנ"ל    בנושאבמתן 

    . 2015החל משנת   "ס(הלמתושבים )לפי נתוני 

  שעובד בחברה לפחות שנה אחת ברציפות,   כאשר בעל הניסיון המוצע הינו שכיר בחברה המציע  •

)ניתן  שנים לפחות בתחום יעוץ בנושא איכות הסביבה    10הניסיון הנדרש הינו, ניסיון עבודה של  ו

לכלול בתקופה זו גם עד שנת התמחות אחת כשנת ניסיון( במתן יעוץ בנושא הנ"ל לרשות מקומית  

  .  2010החל משנת  תושבים )לפי נתוני הלמ"ס( 30,000אחת בה לפחות 

  ל "מנכ   לחוזר  בהתאם  העירייה  עם  להתקשרותו  הנוגע   בכל  עניינים  בניגוד  ייםועובדיו, אינם מצו   המשתתף .1.6

  ברשויות  חיצוניים  יועצים   בהעסקת   עניינים  לניגוד  חשש   ולמניעת  לבדיקה  נוהל"   2/11  הפנים   משרד

 ". המקומיות

  את  להצעתו לצרף המשתתף על, לעיל זה בנספח המפורטים הסף  בתנאי המשתתף של עמידתו הוכחת לצורך .2

 :כדלקמן המסמכים

 .  המשתתף והעובדים של השכלתו על  המעידות התעודות   או/ו  האישורים  של העתק .2.1

 .זה מכרז   נשוא  הייעוץ בתחום עיסוק לצורך  דין כל פי על הדרושים הרישיונות  של העתק .2.2

 . המשתתף של ניסיונו  על המעידים מסמכים .2.3

 :אחר ☐ .2.4

 _________________________________________________________________________

 ___________________________________________________ 

  האישורים או המסמכים כל אליה יצורפו שלא  הצעה  הסף על לפסול רשאית תהיה העירייה כי , מובהר

 . לעיל המפורטים
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 4נספח  

 ניסיון קודםפירוט בדבר 

   לכבוד
 יהוד מונוסוןעיריית 

 

כי אנו עומדים בתנאי הסף הנדרשים במכרז  מצהירים  אנו הח"מ, ___________, מס' זיהוי  ____________,  
 .   איכות הסביבהיעוץ בנושא למתן שירותי  

  , איכות הסיבה יעוץ בנושא    שירותי(  המיותר  את  מחק)  המוביל  העובד  העניק/ הענקנו  להם   הגופים  רשימת  להלן
 : זה מכרז נשוא בתחום

  שם הגוף: ___________________________________ 
  התקופות בהן ניתנו השירותים הנ"ל: _____________________; 

 _______________________________________________סוג השירות שניתן:  

 ;___________________ תפקיד:   ;____________________ הקשר:  איש   שם 
   טלפון במשרד: ______________________; מספר נייד: ___________________;

 

  ___________________________________ שם הגוף: 
  התקופות בהן ניתנו השירותים הנ"ל: _____________________; 

 סוג השירות שניתן: _______________________________________________

 ;___________________ תפקיד:   ;____________________ הקשר:  איש   שם 
   __; מספר נייד: ___________________;טלפון במשרד: ____________________ 

 באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:  ולראיה

 מס' זיהוי: _____________  ,שם המציע: ____________________

   : ___________ טל' נייד : ___________'טל ,כתובת )כולל מיקוד(: _______________

 : _______________  ר אלקטרונידוא; _____________פקס: 

 שמות מורשי החתימה: ______________________, ______________________ 

 ות: ____________________, ____________________ חתימ תאריך ________  

 
 אימות חתימה 

ה"ה   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,_____________ הח"מ  אני 
____________,  ת.ז. _____________, ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי  

ן, אישר/ה  עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כ 
  בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.   

 

  _____________ 
 ה + חותמת חתימ                              

 הערה: ניתן לצרף דפים נוספים במתכונת זו 

  



 

25 
 

 

 5נספח 

 יהוד מונוסוןעיריית 

   איכות הסביבהיעוץ בנושא למתן שירותי  5/2023מכרז פומבי מס' 

 המשתתף הצהרת 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה 

   לכבוד 
 יהוד מונוסון עיריית 

 ג.א.נ.,

לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי  אנו הח"מ ______________, מס' זיהוי  _______________,  
הצעתנו   בזאת  מגישים  שירותי  המכרז,  למתן  בנושא  למכרז  הסביבהיעוץ  בזה  איכות  ומתחייבים  מצהירים   ,

 כדלקמן:  

קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז, בין המצורפים אליה ובין שאינם מצורפים, הבנו את כל האמור בהם,   .1
 שורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליהם.  ובדקנו את כל הגורמים הק 

אנו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו   .2
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  

ע העבודות וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על  על ההוצאות הכרוכות בביצו 
מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה,  
אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן אנו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז  

נ בזאת מראש על    ציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותריםולא 
 טענות כאמור.  

, גם  שירותיםאנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע ה .3
לנו את כל האמצעים    מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. בנוסף יש

הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע את העבודות בהתאם  
 למסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם הצעתנו תיבחר. 

המכרז   .4 שבמסמכי  הדרישות  כל  על  עונה  זו  והצעתנו  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו 
ו/או אישור מן   נצרף מסמך  ולא  כי במידה  לנו  ידוע  ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. 

חקור ולפנות  המפורטים דלעיל, העירייה עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לעירייה שמורה הזכות ל
כשירותנו,   להוכחת  יידרש  אשר  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  מאיתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים 
ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או  

 ההצעה.   מסמך כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את

הכללי .5 החתימה  ,  מנהלה  זכויות  המניות  בעלי  פלילית  המציעשל  ובעלי  בעבירה  בעבר  הורשעו  או  לא   ,
 . 1981-חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"אשהורשעו אך 

הסתייגות .6 כל  בלא  בהליך  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  את  לבצע  עצמנו  על  מקבלים    אנו .  אנו 
בהתאם למסמכי המכרז והוראות    נעניק את השירותיםמתחייבים כי במידה וניבחר וייחתם עמנו הסכם,  

התחייבות   כל  כי  לנו  ידוע  כן  העירייה.  רצון  לשביעות  להלן,  בהצעתנו  הנקובים  המחירים  לפי  דין,  כל 
 במסמך זה. המופיעה במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש 

ואנו מסכימים לכך כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מאיתנו   .7 בהיקף כלשהו, והיא    שירותיםידוע לנו 
הכולל ו/או לספקם באמצעות נותני שירות    השירותיםרשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להקטין את היקף  

אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך אחרת, מבלי שתהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בגין כך ומבלי שיהא  
 בהצעתנו להלן.  התמורה הנקובהבכך כדי להשפיע על 
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ו/או    אנו .8 טענה  כל  לנו  תהיה  לא  כי  העירמצהירים  התקשרות  עקב  לפיצוי  זכות  ו/או  עם  תביעה  ייה 
 מציע אחר במקומנו.  

אנו מצהירים כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,   .9
פי דין או הסכם לחתימתנו על  -כי אנו זכאים לחתום בשם תאגיד המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על 

 הצעה זו.  

 עותה המלאה של הצהרתנו זו: ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמ .10

 

 מס' זיהוי: _____________  ,שם המציע: ____________________

   : ____________ טל' נייד : ___________'טל ,כתובת )כולל מיקוד(: _________________

 : _______________  ר אלקטרונידוא; פקס: _____________

 ______________________, ______________________ שמות מורשי החתימה:  

 ____________________, ____________________ ות: חתימ תאריך ________  

 

 אישור עורך דין 

 

ח.פ.    ,______________________ חברת  כי  מאשר  עו"ד,   ,__________________ הח"מ,  אני 
)להלן המכרז  המציע"  :_________________  יתר מסמכי  וכל  ההצעה  וכי  ופעיל  קיים  הוא תאגיד   )"

ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי חתימתם של אלה  - המצורפים לה נחתמו על
 מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך בהליך זה ובהתקשרות על פיו.  

 

 

 _____________          תאריך ________  
 ה + חותמת חתימ                                  
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 חוזה התקשרות 

 2023שנערך ונחתם ביום  _____לחודש ______לשנת 

 - בין-

 עיריית יהוד מונסון

 מונסון -, יהוד6מרבד הקסמים 

 )להלן:"העירייה"( 

 מצד אחד;                                                                 

 - לבין -

 _______________________ 

 ח.פ.___________________ 

 מרחוב:__________________ 

 )להלן:" היועץ"(  

 מצד שני;                  

הנדסה  לאגף    איכות הסביבה,  בתחומי    יעוץ    תי  שירו   למתן    05/2023  מכרז    פרסמה      והעירייה    והואיל:

שתועברנה, מעת  מונסון, על  פי הזמנות עבודה,  -ולוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד   בעירייה  

 לעת ליועץ כמו גם ליועצים אחרים בתחומים האמורים, לפי שיקול דעת של העירייה. 

העירייה החליטה לבחור את הצעת היועץ  כאמור, ו ותים,  למתן השיר  הצעה    לעירייה    הגיש      והיועץ  והואיל:

 בחוזה זה להלן: התקשר עמו, הכול בתנאים כמפורט ול

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם:   והואיל:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 

 כללי  .1

 ות החוזה. דין  המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הורא  1.1 
 

המפורטים בטור  הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור  1.2 
 השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:  

 
 עיריית יהוד מונסון  העירייה" "  

 
לרבות פיקוח  ו לשמש נציגו לעניין חוזה זה העיר או מי שימונה על יד  ת/מהנדס המנהל" "  
 מילוי כל התחייבות היועץ על פיו.  על    

 
 בעתיד. כל מסמך, שיצורף לחוזה פירושו החוזה, על כל נספחיו, לרבות  "החוזה"  
     
 בחוזה זה., הכל לפי המפורט  איכות הסביבה שירותי יעוץ בתחומי  " "השירותים  
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 . ן מהווים בלתי נפרד הימנום המפורטים להלהנספחי 1.3

 הצעת המשתתף;   - נספח א' 

 פירוט השירותים;    -  נספח ב'

  סעיפי אחריות בנזיקין ובביטוח ואישור על קיום ביטוחים;  - נספח ג' 

 בטיחות;  - נספח ד' 

 ( "ההסכם")להלן: 

ממנו,    מצהיר      היועץ 1.4 הנדרשים  השירותים  ואופי  טיב  לו  ידוע  העירייה כי  לרשות  יעמיד  הוא  ת  א  וכי 

הטוב   יכולותיו, כישוריו, מיומנותו , ניסיונו וכל הנדרש על מנת לתת את   המקצועי  הצד  על  השירותים 

 העירייה.  ביותר, במהימנות, באמינות ולשביעות רצונה של  

ניכוי  1.5 על  תקפים  אישורים  בידיו  כי  מצהיר  חשבונות    היועץ  פנקסי  ניהול  ועל  חוק  במקור  לפי  ורשומות 

מתחייב   של   1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ן  והוא  להמציא  היועץ, 

 לעירייה אישורים תקפים כאמור, כל אימת שאישור יפקע. 

כאמור   1.6 לעירייה  השירותים  במתן  הכרוכים  והתשלומים  ההוצאות  המיסים  בכל  לשאת  מתחייב  היועץ 

 המוטל על פי הדין.   בחוזה זה לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן תשלומם אחר 

עצמאי ולא יהיו   דו בכל הקשור ביחסיו עם העירייה יהיה מעמד של קבלן  היועץ מצהיר כי ידוע לו כי מעמ 1.7

עובד   בינו לבין העירייה או בין העירייה לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן    יחסי  לעירייה,  השירותים 

ולשפות את העירייה בגין כל תשלום בו תחויב    מעביד בכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב היועץ לפצות  

 בגין קביעה, כאמור.העירייה  

חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה היועץ מתחייב ומצהיר כי אין   1.8

ו/או    במצגים  ו/או  קודמות  בהתקשרויות  שעילתן  אחרות,  או  כספיות  תביעות  ו/או  טענות  כל  לו 

ה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא חוזה ז  התחייבויות שנעשו, אם  נעשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי   

 וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים.   

 - המנהל  .2

 המנהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על איכות השירותים בהתאם לחוזה.  2.1 

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי השירותים עומדים בתנאי חוזה זה והחלטתו בדבר   2.2 

 ומכרעת. המצוין בתנאי החוזה תהיה סופית  אי התאמה או חוסר לעומת    

 פי חוזה זה.ירייה בקשר למתן השירותים על היועץ מתחייב למלא אחר כל הוראה של נציג הע 2.3 

  היועץ מאיזו מהתחייבויותיו כלפי העירייה ו/או  אין בפיקוח המנהל כדי לשחרר את  2.4 

אינה מקטינה את  ואיכותם וביקורת המנהל     השירותים    לטיב    והבלעדית.      מאחריותו המלאה 

 המלאה והבלעדית של היועץ לטיב השירותים ואיכותם.  אחריותו 
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למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו  שניתנה   2.5  הפיקוח  בזכות  לראות  אין 

 ומוכר של סחורות הן במידההיא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה    ואין      היועץ.      על ידי  

והמדובר האחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות היועץ לאופן ביצוע התחייבויותיו    

 כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע.  

 - השירותים  .3

מתן שירותים,  עדי, בתקופת תוקפו של חוזה זה,  העירייה תזמין מהיועץ , לפי שיקול דעתה הבל 3.1 

על פי הזמנות עבודה מפורטות שתימסרנה לו, מעת לעת, בכתב ובחתימת המנהל וגזבר העירייה.   

השירותים  ב  יפורטו  עבודה  מועד  כל הזמנת  הנדרשים,  תחילת מתן השירותים  מועד  הנדרשים. 

   כיו"ב פרטים.המועד להשלמת מתן השירותים ו תחילת מתן השירותים,   

שירותים בהיקף כלשהו,  ה אינה מתחייבת להזמין מהיועץ  למען הסר ספק מובהר בזאת כי העיריי

וליועץ לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, כלפי העירייה ביחס 

 אם בכלל.  להיקף השירותים שיוזמנו ממנו,    

 היתר, את השירותים הבאים:השירותים שיינתנו יכללו, בין  3.2

סיוע בכתיבת הנחיות וכתיבת הנחיות לתכניות בנייה ותכניות סטטוטוריות   3.2.1

 , בהתאם לבקשת מהנדס העיר. בתחום זה

 . בקשות להיתרי בנייהתב"ע,  בקרה על תכניות 3.2.2

 .איכות הסביבהוסיוע בכתיבת חוו"ד מקצועית בתחום ייעוץ  3.2.3

 השתתפות בדיונים מקצועיים. 3.2.4

 . מדיניות איכות הסביבה ייעוץ בנושא 3.2.5

ביקור בשטח תכנית/ פרויקט על מנת להכין חוו"ד /לדו"ח על   -במידת הצורך  3.2.6

 בשטח . הנתונים 

 . איכות הסביבהשירותים נוספים ככל שיידרשו בתחום  3.2.7

העירייה   אין בחתימת חוזה זה די להבטיח ליועץ בלעדיות כלשהי במתן שירותים לעירייה וכי   3.3 

 להזמין את מתן  וכי העירייה תהיה רשאית התקשרה עם יועצים נוספים למתן השירותים.   

 השירותים מיועצים אחרים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

 __________ וזה זה, יינתנו באופן אישי על ידי מוסכם בין הצדדים כי השירותים על פי ח 3.4

 מקצועיים. ועובדיו ו/או מי מטעמו יכולים לפעול רק בנושאים מנהליים בלבד ולא בנושאים   

 -יחסי הצדדים ועובדי היועץ   .4

פי דרישותיה של  שירותים וביצוע תפקידי היועץ על היועץ רשאי להרחיב את צוות העבודה לטובת ביצוע ה

העירייה, בנושאים טכניים/מנהליים, ללא כל תמורה נוספת, ואולם היועץ יהיה האחראי הבלעדי למתן  
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שיתקיימו   הישיבות,  לכל  אישית  יופיע  והוא  המנהל,  רצון   לשביעות  המקצועי,  בצד  השירותים 

 לעניין חוזה זה והזמנות מכוחו. 

 – זכויות, שמירת סודיות וניגודי עניינים  .5

זכאית   ועץ שייכים לעירייה והיא תהיה  זכויות היוצרים בכל המסמכים אשר יוכנו על ידי הי 5.1

 בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם לחוק.  השתמשל

בכל  , פרטים ונתונים מכל סוג שהוא,  היועץ מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע 5.2

ו/או  צורה   עובדיה  , אודות השירותים ו/או אודות העירייה ו/או  יהיו אגורים או מבוטאים  בה 

ספקיה שלה. לרבות עניינים עסקיים ומסחריים, נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, סידורי  

)להלן: "המידע"( שיגיעו לידיעת  הנהוגים אצלם    והבטיחות      המידע   בטחתאהשמירה, הביטחון,  

,      בקשר בין במישרין ובין בעקיפין,היועץ,  השירותים  ביצוע  מתחייב    עם  על  לשמור    היועץ 

 הן לגביו והן לגבי  עובדיו שיועסקו במתן השירותים. התחייבות לשמירת סודיות  

למעט    לאיש  בין במעשה ובין במחדל, את המידע    שהוא,      בכל אופן  לגלות    לא       מתחייב     היועץ 5.3

ובכתב של העירייה,  אנשים המועסקים על ידי העירייה, בהסכמה מראש  העירייה ו/או מי מה   עובדי

שירותים ובהיקף שלא יעלה על  תפקידיהם בקשר עם מתן ה  לבצע את   על מנת  למידע    הזקוקים 

 פקידיהם הנ"ל. ת ביצוע לצורך הדרוך

שימוש,היועץ   5.4 כל  במידע  לעשות  לא  כנדרש    מתחייב  אלא  בעקיפין,  או  בביצוע  במישרין  לצורך 

 העירייה( את המידע. ובתנו או לטובת מישהו אחר )זולת השירותים, ולא לנצל לט

היה ובתקופת תוקפו של חוזה זה, יתעורר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים בין עיסוקיו האחרים   5.5

כ"ל  היועץ להביא את הנושא בכתב בפני מנ  ניתנים לעירייה מתחייב  של היועץ לבין השירותים ה

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.ויחתום על היועץ ישלים    העירייה מידית.

ניגוד   משום היועץ מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם   5.6

 ינטרסים לענייני העירייה בנושאי חוזה זה. א

 - איסור הסבת זכויות    .6

חלקו או כל  ר ו/או לשעבד חוזה זה, כולו או  היועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעבי 6.1    

לשעבד ו/או להמחות ו/או  תמורה ובין שלא בתמורה, ו/או  ב  בין    לאחר,    פיו    על    הנאה    טובת     

מהשליטה יועץ בין    25%או חלקן. העברת    להעביר ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן   

 בחלקים, תחשה כהעברה  המנוגדת לאמור לעיל. או אם ההעברה נעשתה בבת אחת    

ולות  מהפערותים  או  למסור  לאחר  כל חלק  שיה  מתן      את  לאחר      למסור    רשאי  אינו    היועץ   6.2

 מראש ובכתב.   חוזה זה, אלא בהסכמת העירייה,    הקשורות במתן השירותים על פי

 -  אחריות בנזיקין ושיפוי  .7

בלבד ולפיכך  גין מתן השירותים תחול על היועץ  הצדדים כי האחריות הבלעדית ב     בין    מוסכם 7.1   

ידי ות ו/או למסמכים אחרים הקשורים  אישוריה של העירייה דו"ח     ו/או אשר הוכנו על  בייעוץ 

 מאחריותו המקצועית המלאה, ואין בכך כדי   ל פי חוזה זה לא ישחררו את היועץהיועץ ע     
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מי  להטיל   על  ו/או  העירייה  לאיכות  על  ו/או  לכשרות  ו/או  לטיב  כלשהי  אחריות  מטעמה 

 הדו"חות ו/או המסמכים, כאמור.  ו/או השירותים 

שלישי  בגין מתן  וצאה שיגרמו לעירייה ו/או לצד  היועץ יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או ה 7.2   

אינו משמש בצורה הולמת את  שנשוא   הייעוץ בשלמותו או בחלקו    כך    עקב    ו/או    השירותים     

 המטרות שלשמן תוכנן.    

העובדים המועסקים על  חראי כלפי העירייה ו/או כלפי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ א 7.3   

כלפי צד שלישי כלשהו., לכל נזק לגוף או    ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו ו/או   ידו     

לרכוש או אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם או לעבודות כתוצאה ו/או    

 מעשה או מחדל או טעות או השמטה של היועץ או מי טעמו. במהלך השירותים, עקב     

ו/או  פו  היועץ   7.4    כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל  טר את העירייה ו/או עובדיה 

 לעיל.  7.1-7.2אובדן או נזק הנמצא באחריות היועץ כאמור בסעיפים.    

תביעה שתוגש  נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או  היועץ מתחייב לשפות ולפצות את העירייה על כל   7.5   

נגדה, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך.     

 הוצאות    לרבות,  נגדה.  שתוגש   תביעה    ו/או   דרישה    נזק,  על     ליועץ      תודיע    העירייה    

העירייה תודיע ליועץ משפטיות ואחרות בקשר לכך וזאת על פי פסק דין של בית משפט מוסמך.     

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

 לרכושה ו/או לצד שלישי, נזק ו/או הפסד שגרמו לה ו/או  העירייה בתשלום ו/או הוצאה ו/או   

 עוץ יהיה על היועץ להחזיר  משירותי היי יו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה לרבות היועץ ועובד   

לעירייה, באופן מיידי. כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים     

 כאמור לעיל.    

 - ביטוח .8 

חשבונו, לטובתו  כל דין,  מתחייב היועץ לבטח על  מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי החוזה או לפי   8.1

לחוזה זה עד לגמר תקופתו ובמשך   ולחוד,  ולקיים במשך כל עת רלוונטיתולטובת העירייה, ביחד  

צועית וביטוח כלפי  כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו, ביטוח אחריות מק

ביטוח אחר הנדרש בנסיבות העניין, בגבולות אחריות מקובלים, מהסוג ובהיקף  צד שלישי וכל  

מעין   לסוג התקשרות  שיקול  המתאימים  לפי  כאמור  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות  זו. 

הביטוחים    דעתו, ובלבד שלא  יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס אישור קיום  

 .)להלן: "טופס אישור קיום הביטוחים(המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה   '. גנספח 

חתום כדין בידי מבטחי המפעיל  הביטוחים  ועץ את האישור על קיום  עם חתימת חוזה זה, ימציא הי   8.2

מסירת האישור חתום על ידי מבטחי המפעיל לרשות   ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. על קיום

הפרת   בגין  בתרופות  העירייה  את  מזכה  הפרתו  אשר  זה  בהסכם  עיקרי  תנאי  הינה  במועדים, 

יטוח, במשך כל זמן חלותו  תקופת הב ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום   ההסכם. היועץ   

 של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהיא מהעירייה. 

הביטוחים    8.3 לקיום  אישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  עריכת 

אחריות  לעירייה, לא יהוו אישור כלשהו מרשות על התאמת הביטוחים ולא    עליה  יטילו 
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אחריותו של היועץ על פי הסכם זה או   לצמצם את  ו/או לא יהא בכך    כלשהיא. בהקשר לכך 

 על פי דין.  

שיגרם   היועץ יישא, בכל מקרה בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל    8.4 נזק 

שאינו  לעירייה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ, קבלני המשנה, עובדיהם    מטעמם  שבא  מי  וכל 

העצמית   נזקים מתחת לסכום ההשתתפות   יסות הביטוח של היועץ, לרבות  מכוסה על ידי פול 

 הקבועה בפוליסות.  

העירייה יהיה היועץ   הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות    8.5

טענות   אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא    ו/או  תביעות  לו  תהיינה 

 כל טענה, כאמור כלפיה.  כספיות או אחרות כלפיה והוא יהי מנוע מלהעלות   

 - תשלומים   .9

ש  9.1    עבודה  הזמנת  שבכל  השירותים  ביצוע  ובמועדם,  תמורת  במלואם  ליועץ,  היועץ  תימסר  יהיה 

 מע"מ. בתוספת  ₪ _________ובתעריף של    שעת עבודה לתשלום לפי  זכאי    

השירותים על פי  שיקול דעתו, לדרוש כי ביצוע     לעיל, יהיה המנהל רשאי, לפי   האמור    אף      על    

אלא  על פי תעריפי התכנון     שלעיל    ובתעריף  עבודה      שעות  עבודה יעשה לא על פי    הזמנה/ות     

 20%החדשים של משרד הבינוי והשיכון בהנחה של     

בכל חודש    10-המנהל לאישורו, אחת לחודש, עד  נמסרה/ו ליועץ הזמנה/ות עבודה, יגיש היועץ ל 9.2

השירו  בגין  מפורט  בגין  חשבון  החולף,  בחודש  ידו  על  הקבוע  תים  פי  ועל   , כאמור  ההזמנה/ות, 

  במלואו או בחלקו, והתשלום שיאושר ישולם  החשבון . המנהל יאשר את לעיל 9.1בסעיף 

 חשבונית מס כדין. יום, כנגד   30בתנאי שוטף +

זכאי לשום  לעיל, לא יהיה היועץ    9.1סעיף  בין הצדדים כי פרט לתשלומים הנקובים ב  מוסכם   9.3   

  מהעירייה. אות או תשלומים אחרים כל שהם זכות, טובת הנאה , החזר הוצ   

 

 -  תקופת החוזה .10

 להלן: )   על ידי הצדדים החל ממועד חתימתו חודשים 24לתקופה של חוזה זה יהיה בתוקף    10.1 

 "תקופת החוזה"(  

 שלוש בחוזה זה  לעדי להאריך את ההתקשרות על פי  העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הב 10.2 

שנים(, בתנאי חוזה    3כוללת של  )בסה"כ לתקופה    חודשים  12, כל אחת בת  תקופות חוזה נוספות  

לתום תקופת החוזה או תקופת החוזה הנוספת  יום לפחות קודם    30בהודעה בכתב,    וזאת    זה,  

 הרלבנטית.   

את    דעתה להפסיקאית העירייה בכל עת, לפי שיקול   לעיל, רש  10.2-ו  10.1על אף האמור בסעיפים   10.3

פי החוז  על  יפעל היועץ  יום מראש.    30ה בהודעה בכתב  של  ההתקשרות  הודעה, כאמור,  נתנה 

לסיים את מתן השירותים בנושאים שבטיפולו בתוך התקופה האמורה וחוזה זה, יסתיים בתום  

בגין החלק היחסי של השירותים שבוצעו על ידו לתום    התקופה הנ"ל, היועץ יהיה זכאי לתשלום

 ההודעה, כאמור.  תקופת
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סיבה שהיא,  תים על ידי היועץ לעירייה, מכל מתן השירו שהופסקו   10.4  או  זה  חוזה  של  תוקפו  תם 

תהא העירייה זכאית להשתמש במסמכים, הצעות, המלצות וכיו"ב, מסמכים שהוכנו על ידי היועץ    

בקשר או עקב מתן השירותים על פי חוזה זה, לרבות למסור העתקים מהמסמכים כאמור, לצד ג'    

 חייבת  להמשך מתן השירותים על ידו או לצורך אחר כלשהו וכל זאת, מבלי שהעירייה תהיה    

 לעיל.  9השימוש במסמכים כאמור מעבר לתשלום המגיע ליועץ על פי סעיף  ם כלשהו בגיןבתשלו  

 - הפרות ותרופות  .11

 . 1970 –תשל"א  חוזה( חוק החוזים )תרופות בשל הפרת   על הפרת חוזה זה, תחולנה הוראות  11.1 

יחשבו כהפרה  בין הצדדים כי האירועים הבאים     לעיל, מוסכם  11.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   11.2 

 יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית.   

לגבי נכס מהותיה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל   הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשת 11.2.1  

יום  21פסקו או הוסרו לחלוטין תוך  או  הפעולה האמורה, לא הו    והעיקול  של היועץ,     

 ממועד ביצועם.    

על ידו החלטה  סיו, כולם או חלקם, או נתקבלה  ניתן נגד היועץ צו כינוס נכסים לגבי נכ  11.2.2

  שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע   או    מרצון    פירוק    על  

או   לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה  

 .1983 –תשמ"ג לפקודת החברות )נוסח חדש( 233סעיף איתם על פי   פשרה למען הסדר

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי היועץ הסתלק מביצוע החוזה. 11.2.3  

מטעמו נתן או הציע   עתה, כי היועץ או אדם אחר  כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת ד 11.2.4  

 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.    

ונה, או  כ אינה נשניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה   התברר כי הצהרה כלשהי של היועץ   11.2.5  

על      להשפיע   כדי    בה    היה    העירייה,      לדעת  אשר,    מהותית      עובדה    ילהגלא      שהיועץ   

 תקשרות עמו. הה   

 הצמדה/או  זכה את היועץ בהפרשי  , לא ייום 21של עד  איחור בתשלום כלשהו, המגיע ליועץ,  11.3 

 ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.   

 ולא לגרוע מהן. ה על פי חוזה זה ועל פי כל דין הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העיריי 11.4 

 שונות  .12

  נדרשיםהוהאמצעים מידע היועץ ולהעמיד לרשותו את כל ה  העירייה מתחייבת לשתף פעולה עם 12.1

 לביצוע התחייבויותיו. 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא   12.2 

פה  -ה קשורה בכל הבטחות , הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות, בעלתהי  

ושנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. של שינוי או תיקון בחוזה  או בכתב שאינם נכללים בחוזה זה     

 זה חייבים להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים. זה וכל תוספת לחוזה   
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ויתור על זכות מזכויות העירייה הנקובות בחוזה זה, לא   כ 12.3  ומסכימים  מצהירים  שום  הצדדים  י 

 העירייה.  יהיה בר תוקף ולא יחשב כוויתור, אלא אם כן ייעשה בכתב על ידי    

לגרוע מהוכחה של מסירת הודעה מצד אחד למשנהו, תחשב כל הודעה שתישלח בדואר    מבלי   12.4 

מסירתה בבית דואר בישראל להוציא ימי חג  שעות מיום    96רשום כאילו נמסרה לתעודתה בתום    

לא הודיע   ומועד ושביתה בדואר ישראל, אם נשלחה     עוד  כל  וזאת  לעיל  לפי הכתובות המצוינות 

 צד על שינוי כתובת והצד שני אשר את קבלת ההודעה על השינוי.   

 סמכות שיפוט .13

המוסמכים בעיר תל   סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל דבר ועניין הנובע מחוזה זה, תהיה לבתי המשפט  

 אביב בלבד. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 _______________       _______________ 

 היועץ        עיריית יהוד מונסון
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 נספח א 

 הצעת המשתתף 

 בש"ח, ללא מע"מ יש לנקוב במחירים 
 .  הצעה אשר תנקוב במחיר גבוה ממחיר המקסימום תיפסל על הסף

 .  בהצעת המחיר את המחיר הסופייש למלא 
 במקרה של סתירה או אי התאמה בין הנקוב במספרים לבין הנקוב במילים יגבר האמור במילים. 

 ,  "מהח אני

 תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא עוסק מורשה: 

 שם פרטי________________ שם משפחה: _____________  ת.ז __________________ 

 

 עמותה / שותפות רשומה(: תיבה זו תמולא ע"י מציע שהוא תאגיד )חברה / 

 ע.ר  __________________  ח.צ./ח.פ./  שם התאגיד: _______________________ 

 מורשה חתימה: _____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז __________________ 

 מורשה חתימה: ____________________ )שם + שם משפחה(  ת.ז ___________________ 

 אגיד תעשה ע"י מספר מורשי החתימה המינימאלי הדרוש לחיוב התאגיד  *חתימה בשם ת 

לשעת עבודה      איכות הסביבהיעוץ בנושא  ל   ₪   250ידי המשתתף לא יעלה על סך של  -הסכום המוצע על  .1

"(, לא כולל מע"מ. הצעות העולות על מחיר המקסימום יפסלו על הסף, ללא מתן זכות  מחיר מקסימום)להלן: "

 שימוע. 

לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, להלן הצעתנו הכספית בתמורה לביצוע השירותים    האמורבהסתמך על כל   .2
 : (המוצע במספרים ובמילים  המחיר)יש להשלים את  במלואם, כנדרש עפ"י ההסכם

 התמורה לשעה המוצעת למפקח

 התמורה במילים  התמורה במספרים

  

הצעתנו זו כוללת את התמורה המלאה, הקבועה והסופית לביצוע העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז,  

ובכלל זה כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי  

צילומים,  ציוד,  חומרים,  כוח אדם,    המכרז בשלמות, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, לרבות

 פי דין.  -לכיו"ב, ולמעט מע"מ בשיעורו ע וכל הוצאה  ביטוחים, נסיעותהעתקות, 

לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם שצורף   נויבת אות יזו מח   נו כי הצעת  יםומתחייב  מצהירים  אנו .3

לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל  

  וזאת ,  נוספים  חודשים  3  בתלמשך תקופה נוספת    אושיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(  

 . העירייה  לדרישת בהתאם

 נו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  א .4

  3חוזרת, כאמור בסעיף  - אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .5

חד  ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לבינכם )לבין כל א  1973-חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גל

 מכם בנפרד(.  
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שם המציע: ____________________ מס'   זיהוי: _____________ 

   ____: ___________טל' נייד : ______'טל ,כתובת )כולל מיקוד(: _________________

 : _______________  ר אלקטרונידוא; פקס: _____________

 ______________________, ______________________ שמות מורשי החתימה:  

 ____________________, ____________________ ות: חתימ תאריך ________  
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 נספח ב'

 פירוט השירותים
 

 השירותים שיינתנו יכללו, בין היתר, את השירותים הבאים:

, הנחיות וכתיבת הנחיות לתכניות בניה ותכניות סטטוטוריות בתחום זה   כתיבתסיוע ב .1

 בהתאם לבקשת מהנדס העיר. 

 , בקשות להיתרים בקרה על תכניות .2

 .איכות הסביבהיעוץ וסיוע בכתיבת חוו"ד מקצועית בתחום  .3

 סיוע בהכנת חומר מקצועי מתחומי המכרז ובמידת הצורך השתתפות בדיונים מקצועיים.  .4

 . שא מדיניות איכות הסביבהייעוץ בנו  .5

ביקור בשטח תכנית / פרויקט, על מנת להכין חוו"ד/לדוו"ח על הנתונים  -מידת הצורך ב .6

 בשטח.

 .  איכות הסביבהשירותים נוספים ככל שיידרש בתחום   .7
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 נספח ג'

 סעיפי אחריות בנזיקין ובביטוח ואישור על קיום ביטוחים 

 
 אחריות  

לכל ובגין  כלפי העירייה וכל מי שבא מטעמה וכלפי צד ג',    באחריות מלאה ומוחלטת  חברת הפיקוח תישא .1

לרכוש,   לגוף או  נזק,  והכל  כל  פגיעה, אובדן או הפסד  וסוג שהקלקול,  יגרם  םמכל מין  כתוצאה  , אשר 

מפעילות חברת הפיקוח ו/או מי מטעמה על פי הסכם זה או כתוצאה מהפרת התחייבויות או מצגי חברת  

קוח בהסכם זה כתוצאה ועקב רשלנות, טעות, השמטה, היפר חובה מקצועית של חברת הפיקוח   ומבלי  הפי

לפגוע בכלליות האמור לרבות פגמים ו/או ליקויים בעבודתו של חברת הפיקוח, והיא מתחייבת לפצות ו/או  

כתוצאה מפעילות  לשפות את העירייה בגין כל הוצאה, נזק, אבדן או הפסד שיגרמו לעירייה כאמור ו/או  

חברת הפיקוח, לרבות כל סכום שהעירייה תקנס ו/או תחויב בו לרבות על ידי בית משפט או בורר וכן בגין  

 כל הוצאה אשר העירייה נשאה בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור. 

י לנזקים, לגוף או לרכוש,  שאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהילא י  הוכל מי שבא מטעמ העירייה   .2

חברת  כתוצאה מפעילות חברת הפיקוח ו/או מי מטעמה על פי הסכם זה.  ללא יוצא מן הכלל, אשר יגרמו  

  ה , על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר יגרמו להבזאת כלפי העירייה ו/או מי מטעמ   תהפיקוח מוותר

של חברת הפיקוח    הו בגין ביצוע התחייבויותי , מכל סיבה שהיא, כתוצאה ו/או בקשר ו/אהו/או למי מטעמ

 . על פי הסכם זה

חברת הפיקוח מתחייבת לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויב העירייה בעקבות כל תביעה ו/או   .3

דרישה ו/או קנס אשר נגרם כתוצאה מפעילות חברת הפיקוח ו/או מי מטעמה על פי הסכם זה וכן בגין כל  

אה בה בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, לרבות הוצאות  הוצאה אשר העירייה נש

 .  משפטיות

פצה את  ת שפה ו/או  חברת הפיקוח לא ת היה ו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי   .4

כנגד כל  מאת חברת הפיקוח      הלנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע ל  תרשאי  תהא העירייההעירייה כאמור,  

של העירייה לכל    הסכום אשר יגיע לחברת הפיקוח מאת העירייה על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכות

 זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף. 

 
 ביטוח
חברת הפיקוח לערוך ולקיים, על   עללגרוע מאחריות חברת הפיקוח על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

, את  ההסכם וכל עוד קיימת אחריות חברת הפיקוח מכח הדיןתקופת    כל, למשך  ן חברת הפיקוחחשבו

)להלן:    והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו   , זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים  הביטוחים 

הפיקוח"   ביטוחי" הביטוח"   אישור "ו  החברת  כדין    לפי ,  עריכת  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  העניין(, 

 בישראל.  

,  עם חתימתו על הסכם זהלהמציא לידי העירייה,    חברת הפיקוח  עלצורך בכל דרישה מצד העירייה,    ללא .2

בידי   חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  אישור  כן,  מבטחהאת  כמו  הביטוח,    מיד .  תקופת  חברת  על  בתום 

בגין חידוש תוקף ביטוחי חברת הפיקוח    ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי העירייה  ל  להמציאהפיקוח    

מפורט בסעיף  ו/או לתקופה נוספת כ נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת  

 . לעיל 1

בכל פעם שמבטח חברת הפיקוח יודיע לעירייה כי מי מביטוחי חברת הפיקוח עומד להיות מבוטל או עומד  

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על החברת הפיקוח לערוך את אותו הביטוח  

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.  מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או
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מזערית  הנדרשים במסגרת  ת  כי גבולות האחריו  מובהר .3 דרישה  בבחינת  הינם  הפיקוח  חברת  ביטוחי 

ו/או על פי  לפי ההסכם  חברת הפיקוח  לגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  המוטלת על חברת הפיקוח

חברת  ול  פי הסכם זה ו/או על פי דין,ואין בה כדי לשחרר את חברת הפיקוח ממלוא החבות על  כל דין  

 האחריות כאמור.  לגבולותאו מי מטעם העירייה בכל הקשור   העירייהכל טענה כלפי לא תהיה הפיקוח 

לא החובה, .4 הזכות, אך  את אישור    לעירייה תהא  ידי  עריכת  לבדוק  על  שיומצא  הפיקוח    הביטוח  חברת 

את  על מנת להתאים    ו שיידרש, התאמה או הרחבה  וןתיק   ,לבצע כל שינויועל חברת הפיקוח  כאמור לעיל,  

 . החברת הפיקוח על פי הסכם זה להתחייבויותהביטוחים נושא האישור  

כי   .5 ומוסכם  לעיל אינן מטילות על  העירייה  זכויות  מוצהר  לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 

, טיבם, היקפם,  יטוחי חברת הפיקוחבכל אחריות שהיא לגבי  או  מי מטעם העירייה כל חובה  על  או  העירייה  

זה    הסכם על פי  חברת הפיקוח   ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  

את אישור  ובין אם לאו, בין אם בדקו  דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל  וזאת בין אם    או על פי כל דין,

 . ובין אם לאועריכת הביטוח 

לרכוש או ציוד כלשהו  אובדן או נזק    לכלמאחריות  והבאים מטעמה    את העירייה  תפוטרחברת הפיקוח   .6

המובא על ידי חברת הפיקוח או מי מטעם חברת הפיקוח לחצרי העירייה המשמש לצורך מתן השירותים,  

  זק כאמור. בגין אובדן ו/או ננזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  חברת הפיקוח ולא תהיה ל 

 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  שייערך על ידי חברת הפיקוח,  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .7

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם   ויתורו ה  והבאים מטעמה;  התחלוף כלפי העירייה

 לנזק בזדון.  

נשוא הסכם זה  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו   לענייןע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  לגרו  מבלי .8

ידי    ינתנוי  םאו חלק מה   קבלני חברת הפיקוח לדאוג כי בידי  על  משנה מטעם חברת הפיקוח,    ני קבלעל 

 נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. המשנה פוליסות ביטוח 

כי   בזאת  הפיקוח  על  מובהר  החברת  העירייה מוטלת  כלפי  ל  אחריות  במלואם  ביחס  לרבות  שירותים 

 . משנה   שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

חלפו   אם  אלא  יסודית  הפרה  תהווה  לא  במועד  הביטוח  ממ  10אישור  בכתב,  יום  העירייה,  בקשת  ועד 

 להמצאת אישור כאמור.
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 _________ _______________ 

 חתימה וחותמת המשתתף  

 

 אישור עריכת הביטוח  –נספח   
 תאריך  

Day/Month/Ye
ar וסייגיהן, עד כמה  המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל  

 מקבל האישור  מעמדו הפוליסה 

 שוכר ☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 נותן מוצרים ☐

 נותן שירותים  ☒

 קבלן ☐

אחר: ☐
______   

 

  שם: 
 להשלים 

 

 משכיר  ☐

 חברת ניהול ☐

בעל  ☐
 מקרקעין 

 שוכר   ☐

מזמין  ☒
 /שירותים

 עבודות

מזמין  ☐
 מוצרים

אחר:  ☐
 ______ 

 שם:
ו/או  יהוד מונוסוןעיריית 

 גופים עירוניים
 
 

       להשלים
 

 : כתובת
,   6מרבד הקסמים רח' 

 יהוד מונוסון 

  השירותים נשוא אישור הביטוח רתיאו

   איכות הסביבהמתן שירותי יעוץ 

מיום   ___________הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל
 _____________ 

                                                                                                                                 :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים  
לטובת מקבל  

 האישור 
 תקופת הביטוח 

 /   גבול האחריות
 סכום ביטוח 

 ☒    ₪☐ $  
  סוג  מספר פוליסה 

 מבוטח נוסף ☐

מוטב   ☐
 לתגמולי ביטוח 

 סעיף שיעבוד ☐

ויתור על  ☐
 תחלוף

לחץ להשלמת   לחץ להשלמת טקסט
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש
 רכוש ☐

א.   ☐
 תוצאתי

1 

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי  ☒

אחריות   ☒
 צולבת

₪  1,000,000  לחץ להשלמת טקסט
למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי  ☒

אחריות   ☒
 צולבת

 20,000,000  לחץ להשלמת טקסט
לעובד, למקרה 

ולתקופת 
 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי  ☒

אחריות   ☒
 צולבת

    לחץ להשלמת טקסט
 

    ת.רטרו: 

1,000,000  ₪
למקרה 

ולתקופת 
 ביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות 
מקצועי

 ת

4 

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי  ☐

אחריות   ☐
 צולבת

  לחץ להשלמת טקסט
 
 

   ת.רטרו: 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

אחריות  
 המוצר 

 

5 
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 _________ _______________ 

 חתימה וחותמת המשתתף  

 

 מבוטח נוסף  ☐

מוטב   ☐
 לתגמולי ביטוח 

 הרחב שיפוי  ☐

אחריות   ☐
 צולבת

ויתור על  ☐
 תחלוף

  לחץ להשלמת טקסט
 
 
 

   ת.רטרו: 

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

   -אחר 
   לחץ כאן

6 

בכתב ובדואר    יום  30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •
 רשום למקבל האישור.

האישור  • מקבל  של  אחרת  פוליסה  לכל  וקודמת  ראשונית  הפוליסה  זה,  אישור  נשוא  לפעילות  ביחס 
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח.  ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 _________ _______________ 

 חתימה וחותמת המשתתף  

 

 נספח ד'          

 קבלנים ונותני שירותים  –תדרוך ופיקוח בטיחותי 

 עובד קבלן/ נותן שירותים –הצהרת בטיחות 

 הצהרת בטיחות 

 עובד קבלן

עיריית   בשטחי  המועסק  מטה,  החתום  מונוסוןאני  העבודה    יהוד  לביצוע  כקבלן   / באמצעות 
יהוד  ______________ מצהיר בזה, כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בעיריית  

 וכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בשטחי הרשות ומתקניה.   מונוסון
הנהוגים  והמשמעת  העבודה  סדרי  והגהות,  הבטיחות  דרישות  קיום  על  להקפיד  מתחייב    הריני 

 ולנהוג בהתאם להוראות ועפ"י כל דין.  יהוד מונוסון בעיריית 
 ידועים לי הצעדים המשמעתיים העלולים להינקט נגדי בתוקף הפרת נהלי והנחיות הבטיחות. 

 
 לראייה באתי על החתום: 

 
 שם: _________________

 
 מס' תעודת זהות: ________

 
 מקצוע:___________ 

 כתובת: _______________

 
 הצהרה זו תמולא ותיחתם בנוכחות נציג הרשות __________________ המצהיר כי: ה:הער 

 
 העובד הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הוראות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים. 

 
 חתימה: ________________  השם:_______________     

 
 ניתנו הסברים והוראות בתחומים: 

 
1 . _______________    4 ________________ . 

 
2 _______________ .    5 ________________ . 
 
3 _______________ .    6 ________________ . 
 
 

 חתימה:____________    תאריך: ____________ 
 
 
 

 המקור: לממונה על הבטיחות.

 העתק: לשירותי ביצוע. 
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 _________ _______________ 

 חתימה וחותמת המשתתף  

 

 קבלנים ונותני שירותים –תדרוך ופיקוח בטיחותי  
 

 אל: ___________________________ 
 מאת: ממונה על הבטיחות בעבודה. 

 
 קבלנים  –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון: 

הקבלן   כוח  בא  נציג/   ________________ מר  במשרדנו  הופיע   ________ בתאריך 
 .____________ 

לנ"ל, כמו כן, קובץ הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתו ולתדרוך עובדיו  תדרוך בטיחותי מקיף נמסר 
 ידו. - וכל המועסק על

 כמו כן, נבדקו מסמכים לרכב/ציוד כדלהלן: 
 

סוג   מס' סידורי 
 הרכב/ציוד 

רישוי  - מספר 
 זיהוי 

מסמכי  
 ביטוח 

בודק   תעודת 
 מוסמך 

כניסה/   היתר 
 עבודה 

1  
 

    

2  
 

    

3      

4      

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

 

 לאישור קבלת התדרוך הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות" שצורף לתיקו במטה הבטיחות. 

רכב/ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל, לא יורשה להיכנס ו/או יורחק מתחום שטחי עבודות    הערה:

 הרשות. 

 לקבלן ____________________.  העתק:

 בברכה, 

 מאת: ממונה על הבטיחות בעבודה.  

 

 

 לאישור קבלת התדרוך הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות" שצורף לתיקו במטה הבטיחות. 

 

רכב/ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל, לא יורשה להיכנס ו/או יורחק מתחום שטחי עבודות    הערה:

 הרשות. 

 לקבלן ____________________.  העתק:

 בברכה,        

        _____________________

 חתימה הממונה על הבטיחות       


