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 הזמנה להציע הצעות
  

 מבוא .א
 

ליווי משפטי ייעוץ ולמתן ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 .1
 הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,"השירותים")להלן:  כלכלייםלפרויקטים 

 . ("הליך"ה)להלן:  30/2019 מס'  מכרז פומבי – ונספחיו הליך זה
 140,000לא יעלה על  ,השירותים אשר יבוצעו ע"י הזוכה מכוח זכייתו בהליך זהכל סך  1.2

 .לשנה בתוספת מע"מ כדין₪ 
רח' ב, המחלקה המשפטית, מזכירת סימה אסרףאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.3

 ₪ 300 בסך, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום היינשעכו, בקומה ה 35ויצמן 
 (, שלא יוחזר מכל טעם שהוא.קליםשמאות  לושש)

 
תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על  2.1 .2

 .המהווה מסמך ג' למסמכי ההליךנספחיו, 
בלת הצעות בלבד וייתכנו מדן לשם קוהליך הינן אהכל הכמויות הנזכרות במסמכי  2.2

שינויים בהיקף השירותים. שינויים, אשר ימסרו לזוכה במועד ו/או לאחר חתימת 
 -ההסכם, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. השירותים שיינתנו פרט לתשלום עבור 
ית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים העירייה רשא 2.3

. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הליךותיקונים במסמכי ה
ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי  הליךה

 הכתובות שנמסרו על ידם.
 
ליווי משפטי לפרויקטים  30/2019 מכרז פומביאת ציון "ההצעות, במעטפה סגורה נוש .3

, אשר העירייה מזכירותולהכניס לתיבת ההצעות מחיר שבמשרדי  למסור ידניתיש " כלכליים
בחותמת נתקבל עכו, לאחר שהוחתמה  35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה הבקומ

שמה המלא וכן תציין את במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום ב
 . השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

 
לא תוכנסנה שהצעות . 13:00עד לשעה  18.11.19 -', הב עד ליוםהצעות יש להגיש את ה

, מכל סיבה שהיא, לעיל עד ליום ולשעה הנקובים העירייה מזכירותלתיבת ההצעות במשרדי 
  .ולא תדונה לא תתקבלנה

 
ותנאיו ניתן בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך הערות ו/או שאלות,  .4

למייל ( הפרויקט" ת"מנהל)להלן:  עו"ד כנרת הדר - יועצת המשפטיתללהפנות בכתב בלבד 
orit@akko.muni.il באחריות 13:00שעה עד ל 11.11.19 -', הב מיום, עד לא יאוחר .

 .04-9956124/5בטלפון:  המשתתף הפונה לוודא טלפונית קבלת פנייתו
הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  תתשובות תימסרנה על ידי מנהל

 של המשתתף הפונה. פנייתועותק מ לשאר המשתתפים בהליך בצירוף
למעט  הבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריי ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ

 כתב והן לא יחייבוה.הפרויקט ב תממנהל
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל .5
( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות "המשתתף"כדין בישראל )להלן: 

 התנאים המפורטים להלן: בכללהליך 
 :שיון עו"דיר 5.1

ולמשתתף שהינו חברה או שותפות ל רישיון עו"ד בתוקף, בע על המשתתף להיות 5.1.1
רישיון עו"ד  יעו"ד על בעלי החברה או השותפים בשותפות להיות עו"ד בעל

 בתוקף.
על בעלי החברה או  –על המשתתף ובמשתתף שהינו חברה או שותפות עו"ד  5.1.2

שנים ה 10השותפים בשותפות, להיות מי שרישיונו כעו"ד לא הושעה במהלך 
 חרונות או ממועד תחילת חברותו בלשכת עוה"ד, לפי המאוחר מבין השניים.הא
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 ניסיון קודם: 5.2
, תאגידים עירוניים רשויות מקומיות עבורמוכח משפטי על המשתתף להיות בעל ניסיון 

 על קרקע ציבוריתבנייה כלכליים הכרוכים בבליווי מיזמים  ו/ או גופים ציבוריים
 האחרונות.השנים  7במהלך 

עובדים  5ההצעה  ן, המעסיק נכון למועד הגשתעל המשתתף להיות בעל כוח אדם מיומ 5.3
משרות לפחות של עו"ד בעלי  2משרות לפחות, מתוכן  5לפחות בהיקף משרות כולל של 

 לביצוע השירותים.הנדרש מקצועי הידע ה
על המשתתף להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן  5.4

 השירותים.
לחוק עסקאות גופים  1ב'2-וב' 2תנאי סעיף מי שמתקיים בו על המשתתף להיות  5.5

 .1976-ציבוריים, התשל"ו
 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.6

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית  6.1 .6

 לא תידון. –אחת 
 משתתף בלבד.כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם ה 6.2

 

 ההצעה .ג
 

 .המשתתףהצעת  -מסמך ב' על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת   7.1 .7
 .שנקבע בהצעה על גבי נספח ב' מחיר ההמחיר הקובע הוא  7.2

 
 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן .8

כשהם חתומים  6ב'/ – 1ויצרף אליה את נספחים ב'/ימלא את הצעתו על גבי נספח ב'  8.1
  .תים כנדרשומאומ

 ניסיון קודם ותוכיחלהצעתו המלצות המ צרףלמשתתף רשאי ה 1על אף האמור בס"ק  8.2
ובלבד שיפורטו  3נספח ב'/שאינו הנוסח המדויק הנדרש ב, בנוסח לעיל 5.2כנדרש בסעיף 

, לרבות תקופת ביצוע כל הפרטים הנדרשים לשם הוכחת הניסיון הנדרש המלצותב
 .השירותים עבור הממליץ

 
ימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי החת .9

 ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
על  לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  10.1 .10

 ה בשמו., בחותמתו ובחתימת מורשי החתימנספחיו
 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 10.2
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  10.3

 חותמת התאגיד. 
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח 

 ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד. המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף
משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או 

 השותפים בתאגיד.
 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 10.4

 
ו/או מחיקה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה .11

, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין הליךשיעשו במסמכי ההערה ו/או הסתייגות 
לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול במכתב לוואי או בכל דרך אחרת 

 את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 
 

 .בלבדוגש במטבע ישראלי הצעת המשתתף ת 12.1 .12
בהתאם לאמור  השירותיםביצוע הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 12.2

 .במסמכי ההליך

 
העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .13

ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי 
 משתתפים בהליך.ה
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את המסמכים  נספחים המצורפים למסמכי ההליך, על המשתתף לצרף להצעתו לבנוסף  .14

 המפורטים להלן: 
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   14.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 במקור, על שם המשתתף.אישור על ניכוי  14.2
. למשתתף שהינו חברה או לעיל 5.1.1כדרישת סעיף  ף של המשתתףשיון עו"ד בתוקיר 14.3

 שיון עוה"ד של בעלי המניות בחברה או השותפים בשותפות.יר –שותפות 
אודות אי השעיית המשתתף, ובמשתתף שהינו חברה או  תצהיר מאומת ע"י עו"ד 14.4

 5.1.2כדרישת סעיף אי השעיית בעלי החברה או השותפים בשותפות,  –שותפות עו"ד 
 .לעיל

ותדפיס עדכני  תאגיד הרשום בישראל כדין אישור על היותו -תתף שהינו תאגיד למש 14.5
 10.3סעיף  מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת

 לעיל. 
 –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  14.6

 חתומות על ידי המשתתף.
של  30/2019 בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך אישור  14.7

עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 
( "אישור הביטוחים"ההתקשרות )להלן:  להסכם 2/'נספח גהביטוחים המצורף כ

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנועל ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  האישור יהא חתום

 אישור הביטוחים.
 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.

או בנוסח הנ"ל , 2/'נספח גבמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 
 הסתייגות ביטוחית"(. " להלן) בלתי מהותיותבצירוף הסתייגויות 

הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי 
 העירייה, תביא לפסילת אישור הביטוחים.

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, 
גות מהותית, בין כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתיי

לעיל ויפרט את מהותה  4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  רשאי לפנות בבקשה 
  והנוסח החדש המבוקש על ידו.

לא תביא לפסילת  4הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 
יב אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחי

 את המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.
הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת 
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 

 המשתתף.מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת 
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.

 –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  14.8
 חתומים על ידי המשתתף.

 על ידי המשתתף. מסמכי ההליךקבלה המעידה על רכישת  14.9
 

תחולנה על בהליך ה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצע .15
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום  90ועד לתקופה של צעות מחיר ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת ה .16

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 
מרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, העירייה שו .17

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות להליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליך כל 
מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין 

 היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך.
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן 

 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.



 30/2019מכרז פומבי מס'  
ליווי משפטי לפרויקטים                                                                                     

 כלכליים

 
 א'מסמך 

 

5 

 
 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 18.1 .18

א תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם של העירייה 18.2
 לשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  18.3
מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו 

 על ידי המשתתפים בהליך.
או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת /לזוכה לא תהא תביעה ו 18.4

 העירייה זכות מזכויותיה לפי סעיף זה.  
 

גובה הצעת ( ובין 50%) איכותההערכת ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין  הזוכההמציע  .19
עם איכות ההצעה ניקוד כל אחת מההצעות יחושב לפי חיבור הציון להערכת  .(50%) המחיר

 ההצעה. הציון להערכת גובה
 

 הערכת איכות ההצעה  .20
: "( אשר הרכבה כדלקמןהוועדההאיכות תבוצע על ידי וועדה מקצועית )להלן: הערכת  20.1

 .יועמ"ש העירייהו גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה
 העירייה רשאית לשנות את הרכב הוועדה בהתאם לשיקול דעתה.

הוועדה פרזנטציה הכוללת: הצגת המשרד, ניסיון מקצועי כללי  המשתתף יציג בפני 20.2
 .יםהנדרש לשירותיםוניסיון רלבנטי 

בהתאם  המשתתף,של  יוויכולות והערכת כישוריהערכת איכות ההצעה תבוצע על בסיס  20.3
 – בעברשביצע  םרלבנטייפרויקטים  ;צוותאנשי ה ;ניסיוןצוות הוועדה;  להתרשמות

בהתאם  ,המלצותו ;המשתתף לתחילת ביצוע העבודה ותזמינ; מורכבותםו היקפם
 למשקלים שלהלן:

 
הניקוד  אמת המידה 

 המקסימאלי 
  -טיב ההמלצות

חברי הוועדה ינקדו סעיף זה על בסיס התרשמותם 
מההמלצות אשר הוגשו ע"י המשתתף תוך התייחסות 

כלכליים הכרוכים מיזמים כהפרויקטים  בותלמורכ
טיות ההמלצה רלוונכן לו על קרקע ציבוריתבנייה ב
 נשוא הליך זה. התקשרות ל

העירייה רשאית לפנות לממליצים טלפונית ולשוחח 
 איתם על ההמלצות שניתנו על ידם.

 נק' 10

 נק' 10 טיב הפרויקטים ומורכבותם

 נק' 10 היקפם הכספי של הפרויקטים
 -התרשמות כללית מהמשרד ומהצוות המקצועי המוצע

לשלב הערכת האיכות יתייצב המציע ועמו בעלי 
המוצעים על ידו וכן בעלי תפקידים נוספים  התפקידים

 בהתאם לשקול דעת המציע

 נק' 20

 
( 50)מתוך  35-יהיה פחות מ הערכת האיכות במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע 20.4

 של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא  ,תפסל
 .האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב שיעמדו ההצעות

לאחר הצגת הפרזנטציה, כל חבר בוועדה ינקד באופן עצמאי את ההצעות בהתאם  20.5
 לטבלה שלעיל והניקוד הקובע יהיה ממוצע משוקלל של כל החברים בוועדה. 

 תןיהוועדה תגיש את המלצותיה לועדת הצעות מחיר, אשר תבחן את המלצת הוועדה ות 20.6
 החלטתה. 

 
 ההצעהגובה ניקוד  .21

יקבע בהתאם ליחס בין הצעת המחיר הזולה ביותר והיקרה ביותר מחיר ההצעה  ניקוד 21.1
 ותחושב כדלהלן:

Xn)] / Xi…..,Min (X1,X2, × 50[Pi =      
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 כאשר:
 מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור  -50
Pi -  יקרא מציע( ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהוi.) 
Xi - ,מציע  אותו מציע   אשר מבקש גובה הצעת המחיר(i.) 

Min (X1, X2,.Xn) – ביותר מכל ההצעותהזולה  ההצעה גובה הצעת המחיר של . 
n - .מס' ההצעות שהוגשו 

  
במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו בדוא"ל או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה ל .22

 במסמכי ההליך.
 
 מחויבויות הזוכה .ה

 
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו את כל  7תוך  יה ל הזוכה יהא להמציא לעיריע .23

 המפורט להלן:
עותקים חתומים ומאושרים כנדרש, של ההסכם בין הצדדים בנוסח המצורף להליך  3 23.1

 על כל נספחיו. כמסמך ג',
לחוזה ההתקשרות, כשהוא חתום  2נספח ג'/אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כ 23.2

 .וידי חברת ביטוח מטעמ על

 
שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ 24.1 .24

 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.
בוטלה הזכייה בהליך מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה למסור את  24.2

ביצוע השירותים למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על 
 הפסד שיגרם לה בגין כך. כל

 
 מסמכי ההליך ו.
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .25
 הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין להצעות לעירייה במסגרת ההליך בלבד 

  , מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.שימוש כלשהו
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך סמכי המקבל מ

 
 
 
 
 
 

 
 _________________ 

 עיריית עכו      
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 משתתףצעת הה
 

  
 יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ

 כדלקמן:     בזה 
  

למתן ( "המזמין"של עיריית עכו )להלן:  30/2019 מכרז פומביבעיון את כל מסמכי  נוקרא .1
המפורטים מטה  ("שירותים"ה)להלן:  כלכלייםליווי משפטי לפרויקטים ייעוץ ושירותי 

(, הליך""מסמכי ה: והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן
לבצע את  – ם עמנווהמזמין יבחר להתקשר בהסכבמידה  –את תוכנם ואנו מתחייבים  והבנ

 עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 ;הצהרה בדבר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה - 1/'ספח בנ
לחוק עסקאות גופים  1ב2+  'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'  - 2/'נספח ב

 .ציבוריים
 טופס המלצה - 3נספח ב'/
 התחייבות בנושא כוח אדם, ניסיון, מיומנות ושיתוף פעולה - 4נספח ב'/

 אודות יכולת כלכליתאישור  - 5ב'/ נספח
 לניגוד ענייניםשאלון לאיתור חשש  – 6נספח ב'/

 
 על נספחיו:  עו"דע"י  השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 

 הזמנת עבודה – 1ספח ג/נ
 נספח ביטוחי – 2ג/נספח 

 ניגוד עניינים -3/'נספח ג
 זוכה שמירת סודיות -4נספח ג'/
 עובדי הזוכה שמירת סודיות -5נספח ג'/

                                
וכן את כל  כשהם חתומים על ידינו הליךאנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ה .2

 להלן:המפורט 
נות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבו 2.1

 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו
 במקור, על שם המשתתף.אישור על ניכוי  2.2
. למשתתף הזמנה להציע הצעותל 5.1.1רישיון עו"ד בתוקף של המשתתף כדרישת סעיף  2.3

רישיון עוה"ד של בעלי המניות בחברה או השותפים  –שהינו חברה או שותפות 
 .בשותפות

תצהיר מאומת ע"י עו"ד אודות אי השעיית המשתתף, ובמשתתף שהינו חברה או  2.4
 5.1.2אי השעיית בעלי החברה או השותפים בשותפות, כדרישת סעיף  –שותפות עו"ד 

 .הזמנה להציע הצעותל
ותדפיס עדכני  תאגיד הרשום בישראל כדין אישור על היותו -תתף שהינו תאגיד למש 2.5

 10.3סעיף  בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישתמרשם החברות המפרט את 
 . להזמנה להציע הצעות

חתומות  –כאלה  היוכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל ש 2.6
 על ידי המשתתף.

אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל  2.7
ההתקשרות  להסכם 2/'יטוחים המצורף כנספח גפוליסות הביטוח כמפורט באישור הב

 ( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. "אישור הביטוחים")להלן: 
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 הביטוחים.
 אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. מצורףלחילופין 

 –שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף תיקונים  2.8
 חתומים על ידי המשתתף.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך על ידי המשתתף. 2.9
 
המזמין שומר כי , וההליךאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  .3

 הליךדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי הלעצמו הזכות, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלע
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 ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

 
הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההליך כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים  .4

 השירותיםוהפרטים האחרים הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל 
 .ים בההמתואר

 
 יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת.המזמין ומכל  מנציגי קיבלנו .5
 
לשעת עבודת עו"ד בצירוף מע"מ ₪ הצעתנו לביצוע השירותים עומדת על ________  6.1 .6

  כדין.
 
 .שליחים וכד'לא ישולם שכר בגין שעות עבודת מזכירות,  6.2
 לעיל. 1מהנקוב בס"ק  50%בגין שעת עבודת מתמחה ישולם שכר העומד על  6.3

 
 בתוספת מע"מ לשנה.₪  140,0000היקף השירותים המוזמנים לא יעלה על ידוע לנו כי  .7

 
מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או  .8

סיבה, לרבות שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים 
יים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינו

 וכיו"ב. 

 

 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה  .9
סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל ינו בעלי הידע, הנא 9.1

ברשותנו כוח האדם הדרוש על מנת לבצע ולהשלים  .בהצעתנו זו יםהכלול שירותיםה
ים המפורטים במסמכי ההליך ובלוח הזמנים בהתאם לדרישות ולתנא השירותיםאת 

התנאים וההתחייבויות הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל 
 ;ינוהמוטלות על

והמחירים  ,םתבשלמו השירותיםהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע  9.2
ת כל ההוצאות, כוללים א - מפרט המיוחדהכלולים בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו ב

, שירותיםאחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות לדעתנו בביצוע הה אוכלליות ההמיוחדות, 
 שירותיםושלמה עבור ביצוע ה, הוגנת , והם מהווים תמורה מלאהרווח קבלני לרבות

ינו ועבור מילוי כל יתר התחייבויות הליךבהתאם לדרישות ולהוראות של מסמכי ה
 פיהם.ל

 
קופה של ועד לת ממועד הגשתה למזמין הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנוו מסכימים כי אנ .10

, וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה)תשעים( יום מ 90
לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. 

נזקים והוצאות  בגיןימים את המזמין,  7נפצה תוך אם נפר ו/או לא נקיים התחייבותנו זו, 
וזאת מבלי  , כפיצויים קבועים ומוערכים מראשש"ח 5,000של שיגרמו לו בשל כך, בסכום 

 לגרוע בזכות המזמין לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על סכום זה.
 

ו על זכייתנו ימים מיום שיודע לנ 7להמציא לעירייה תוך  אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים .11
 בהליך:

על  עותקים חתומים ומאושרים כנדרש, של ההסכם בנוסח המצורף להליך כמסמך ג', 3 11.1
 כל נספחיו.

לחוזה ההתקשרות, כשהוא חתום  2אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף כנספח ג'/ 11.2
 .ונידי חברת ביטוח מטעמ על

 
 -יחד עם כל מסמכיה  -יב אותנו הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחי .12

כאילו היינו חתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י המזמין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת 
מבלי  -ההסכם, או אם נדרש לבצע את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי המזמין 

אילו היתה הסכם תיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כ -שייחתם כלל הסכם בינינו לבין המזמין 
 חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.

 
 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: .13

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההליך הם רכוש המזמין וקניינו הבלעדי והם  13.1
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למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו  נמסרו לנו בהשאלה
 .בלבד למטרה זו מתחייבים להשתמש בהם

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או  13.2
 םאו לבצע, השירותיםשהיא, והוא רשאי למסור לביצוע רק חלק מ  איזה הצעה 

כלל לביצוע, הכל לפי שיקול  םמציעים, או לא למסר  בין מספר  םאו לפצללשיעורין, 
 בקשר לכך.    כל טענה  על מוותרים בזאתדעתו המוחלט, ואנו 

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליו אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המזמין  13.3
בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא     להביא 

 לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.  כלשהם לגבי שיקוליו, 
תרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא אנו מוו 13.4

בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות  וו/או שליחי ונגד מי מנציגי או  המזמיןנגד 
שהמזמין תתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה   שהוצאו עבור הכנתה, בין אם 

 כי הדיון בהצעות.להלי ו/או בקשר  השירותיםין מסירת יבענ יקבל
בהתאם להזמנות עבודה  פועלשעות ביצוע השירותים ב התשלום יהיה לפיידוע לנו כי  13.5

 שיועברו אלינו מעת לעת.
תעריף שעת ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו לשינוי  13.6

 מכל טעם שהוא. העבודה

 
מנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם הצעתנו זו מוגשת אך ורק בש אנו מצהירים בזה כי 13.7

 .זוושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה  או בשם התאגיד,פורטו על ידנו( 
 

 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  .14
 
 

  

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ משתתףחתימת ה

 ___________________________________________: _______________ תףמשתשם ה

 ____________________מס' ת.ז./מספר תאגיד:______________________________

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______משתתףכתובת ה

 ___________________ס: ____: ____________________מס' פק משתתףמס' טלפון של ה

 ___________________________________מספר עוסק מורשה : ________________

 
 

 אישור עו"ד

 

של ם /___________ מאשר בזה כי חתימתומ.ר.  ______________אני הח"מ  _________
________________ ת.ז.  -ו ________________ ת.ז. _____________________

 מו/חתםהנ"ל , וכי המשתתףהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 
 על טופס הצעה זו בפני.

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 תאריך: _________       לכבוד
 עיריית עכו

 עכו ,53ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבהבדבר הצהרה הנדון: 
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק 

הונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד העולה על עשרה אחוזים ב
 -זה, "קרוב"  ןלענייאחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

 ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקהיהיה צד לחוזה או  "חבר המועצה לא 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -זה, "חבר מועצה" 

 "()ב((.1)2-()ב( ו1)1שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3
לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על "פקיד או עובד של עירייה 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי עצמו או על ידי בן
 העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

או  ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 מי שאני לו סוכן.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  2.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםי ועדת ידוע לי כ 3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 _______יך: ______תאר
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35 ויצמן

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים המשתתף בהליך זה
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-ציבוריים התשל"ו

 האחרונה.
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך 
 בשם התאגיד.  ליתן הצהרה זו

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 המשתתף: ________________חתימת 
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1

 . ("המשתתף"
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או  .2

העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן בעל המניות 
 *הצהרה זו בשם התאגיד ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד,  .3
_______________ במשרדי  ברח' _________________________, מר/גב' ________

נושא ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

   
 

      _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד      

 

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף   *
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 תצהיר

 

__ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _____________
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

 מכרזב( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 של עיריית עכו. 30/2019

  

חוק לאחר שבדקתי את הוראות  ת לתת תצהיר זה בשם המציע/אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  א מקיים אותן.  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והו 9הוראות סעיף 
 

במשבצת  xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 
 המתאימה:

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

במשבצת   Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה
 המתאימה:

   יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  הליךככל שיזכה ב המציע מתחייב כי
לחוק  9והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך

    המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה , לחוק שוויון זכויות 9לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף החברתיים 

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב 
 בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

להעביר  בשם המציע תחייבמלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ההעתק מתצהיר ז

 ימים ממועד ההתקשרות.
 

        _______________ 
 חתימת המצהיר                       

 
 אישור עורך הדין

 
_________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ___

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

שה כן, עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תע
 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 
 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ., 

 
 ייםשירותים משפטאישור על ביצוע הנדון: 

 

( ביצע "המשתתף"אני החתום מטה מאשר בזה כי _____________________________ )להלן: 
התאגיד /בתקופה שמיום ____________ ועד ____________ עבור הרשות המקומית

, שירותים ____________________________________________ העירוני/הגוף הציבורי
  כמפורט להלן: ,על קרקע ציבוריתבנייה כלכליים הכרוכים בליווי מיזמים שכללו  משפטיים

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 חוות דעת על הביצוע: 

 

 _____________ _______________________________: __________ יםפירוט המיזמ  .1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 _________ _______________________________________ המיזמים:כספי של היקף 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 _________________________________________ :והענות לפניותיו המזמיןעם  ת"פש .2

 _____: ____________10עד  1_____________________________________ ציון מ: 

 __________________________________: וחוות דעת כללית על ביצוע השירותים תשונו .3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 : _____________________10עד  1____________________ ציון מ: 

 
 

 מזמין השירותים: _________________________________________________

 טלפון: __________________ ____________: ________________הממליץשם 

  ______________________________________________: _המזמיןתפקידו אצל 

 : _________________וחותמת חתימה  תאריך: _______________ 
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 סיון, מיומנות ושיתוף פעולהיהתחייבות בנושא כוח אדם, נ
 

 
 

 אנו הח"מ _____________________________ מצהירים בזה כדלקמן:
 
 
מעסיקים נכון למועד הגשת ההצעה ____ עובדים בהיקף יש ברשותנו כוח אדם מיומן, ואנו  .1

 . כמו כן יש ברשותנומשרות של עו"ד הינן  ____מתוכן , אשר משרות כולל של ____ משרות
 30/2019מכרז פומבי ידע מקצועי, ניסיון ואמצעים לביצוע כל הנדרש למתן השירותים נשוא 

 של עיריית עכו.
 
 נותן שירותים אחר המספק שירות כלשהו לעירייה.הננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל  .2
 
 הננו מתחייבים לשתף פעולה עם כל נותן שירותים שיספק בעתיד שירות כל שהוא לעירייה. .3
 
הננו מתחייבים כי נפעל להעמיד לרשות העירייה ו/או מי מטעמה את כל המידע ו/או  .4

 צד הטוב ביותר. האמצעים הנדרשים לה לקבלת מלוא השירותים על פי מכרז זה על ה
 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________  תאריך:_______________
 
 

 
 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"___ )להלן: _________אני משמש כרואה החשבון של ___________
 

להצהרתו  1לעניין העסקת עובדים כמפורט בסעיף לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף 
ה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס . ההצהרדלעיל

 על ביקורתי.
 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. מהותית. אני
 

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 המשתתף.

 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 ליתאישור אודות יכולת כלכהנדון: 
 

 
______________________________________  המשתתף / שותף בכיר במשתתף הנני 

 (."המשתתף")להלן: 
 

הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן שירותי שירותים 
 של עיריית עכו. 30/2019, כמפורט במכרז פומבי כלכלייםשל ליווי משפטי לפרויקטים 

 
דעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את ל

 יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
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 עניינים  גודלני  חשש  לאיתור  שאלון
 

 ייצוג משפטי לעיריית עכו
 

 וכהונות תפקידים -  'א חלק
 

 אישיים פרטים .1
 

 _____________________________________________ :משפחה שם
 פרטי: _______________________________________________ שם

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  זהות 'מס
 _________________________________ וב: ______רח  :כתובת

 : ____________יקוד: ___________________ מישוב/עיר
 _________________ :נייד טלפון' מס: _________________ טלפון' מס

 מס' פקס: ___________________
 

 ועיסוקים תפקידים .2

 
 4 של פהלתקו קודמים ועיסוקים ותפקידים נוכחיים ועיסוקים תפקידים פירוט
 ,ית/כקבלן ,בתאגיד משרה ת/כנושא ,ת/כעצמאי ,ה/כשכיר לרבות( אחורה שנים
   '(.וכד ת/כיועץ

 
  .(ב"וכיו עמותה ,שותפות ,חברה) סוג מכל בתאגיד לתפקידים גם להתייחס נא
 

 תפקידים גם במפורש לציין יש) בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא
  .(בהתנדבות

 
 שם המעסיק

 בתווכתו
תחומי הפעילות של 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה
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 שם המעסיק
 בתווכתו

תחומי הפעילות של 
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

 
 
 
 

 ציבוריים תפקידים .3
 

 .לעיל 2 בשאלה צוינו שלא ציבוריות וכהונות הציבורי בשירות תפקידים פירוט

 .ורהאח שנים 4 של לתקופה קודמים ולתפקידים נוכחים לתפקידים להתייחס נא
 

תאריכי מילוי  התפקיד הגוף
 התפקיד

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

 
 גופים או רשויות, תאגידים של מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות פירוט

 .ציבוריים שאינם אם ובין ציבוריים הם אם בין, אחרים
 

 .אחורה שנים 4 של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות ונותלכה להתייחס נא
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שם התאגיד/ רשות/ גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

 
כאזרח  שלא קשר, או זיקה בו, עניין בעל שאתה לגוף לך, או יש, או היו האם

 זיקה זה אליה )ובכלל לגופים הקשורים לפעילות עיריית עכו או ,שירות המקבל
 שהיא אחרים לגופים עיריית עכו או שבשליטת סטטוטוריים לתאגידים קשר או

 אליהם(? קשורה
 

 כל לציין נא .אחורה שנים 4של  ולתקופה נוכחיים ולקשרים לזיקות להתייחס נא

 .מפורט באופן קשר או זיקה
 

או  כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל
 צורך לו. אין חיצוני יועץ או/ו אותו מייצג או/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים

 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא לפרט אחזקה
  .3בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968

                                                           
 אותךשמות בעלי המניות שמינו  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  1
 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 2
 1968-חחוק ניירות ערך, תשכ"  3
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 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

  
 שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג ,הקרוב שם את לפרט נא

 התאגיד שם לפרט יש ,בדירקטוריון חברה זוגך ת/בן אם: למשל)  לעיל בשאלות
 מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה התחלת תאריך ,עיסוקו ותחום

 .(בדירקטוריון
 

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

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________  

                                                                                                                                                                          
  –"בעל עניין", בתאגיד 

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

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי  25%יק הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחז

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%למנות 
 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)
לעניין זה, "נאמן"  ;רות הערך האמוריםהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניי (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  –

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

 

 כפופים או ן(,בעקיפי או במישרין)  עליך ממונים להיות שאמורים ומי ה/את האם

  ?אחרים בארגונים משותפת בכהונה מכהנים ,ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד לך
 

 קשרי ,עסקיים קשרים ,אחרות במסגרות כפיפות יחסי ביניכם מתקיימים האם

  ?חרותא זיקות או משפחה
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

חשש  של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים .8
  עניינים לניגוד

 
 ,קרוביך של או שלך ,לעיל פורטו שלא ועניינים תפקידים על לך ידוע האם

 ה/את שאליו דבתפקי עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים

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

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________  
 
 מקורביך, ושל האחרים קרוביך של ועניינים עיסוקים, כהונות תפקידים, .9

 עניינים לניגוד חשש של במצב שעלולים להעמידך

 
 קרוביך של אחרים ועניינים כהונות ,עיסוקים ,קידיםתפ על לך ידוע האם

 מקורביך של או ,לעיל בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם, האחרים

 של במצב אותך להעמיד שעלולים, )עסקיים ושותפים קרובים חברים זה ובכלל(

  ?ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש
 

 .ראשונה מדרגה שאינם לקרוביםו זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
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 ,לדוגמה) עילל 8-1 בשאלות נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא
 בגופים או בדירקטוריונים חברויות, אלה קרובים של ועיסוקים תפקידים

 .(המקומית הרשות לפעילות להם שיש וקשר ,מקבילים
 

 לא / כן
 

______________ י: _____________________________/פרט כן, אם
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________  

 
 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

 

 השכלה השאלון, הכוללות מילוי ליום מעודכנות חיים, קורות בנפרד י/צרף נא

 .תאריכים כולל ובהווה, עיסוקים בעבר ופירוט
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 ואחזקות כסיםנ -' ב חלק
 

 אחזקות במניות  .11

 
 בגופים שותפות או ,בעקיפין או במישרין, בתאגידים מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או שלך, םכלשה עסקיים
 

 ,ערך ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין

 .4בבורסה הנסחרים בתאגידים  1968 – ח"התשכ
 
 .שולחנך על שסמוך ומי צאצא ,הורה ,זוג ת/בן -ב" קרו"
 

 לא / כן
 

 י:/פרט כן, אם
 

שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

                                                           
 1968-ניירות ערך, תשכ"חחוק   4

  –"בעל עניין", בתאגיד 

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

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו 

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי  25%ד שאדם כאמור מחזיק הכללי, או תאגי

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%למנות 
 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (ג)
לעניין זה, "נאמן"  ;נאמן כמחזיק בניירות הערך האמוריםהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את ה (ד)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  –

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46
 ישומים.חברה בת של תאגיד, למעט חברת ר (2)
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שם 
 התאגיד/הגוף

 שם המחזיק
אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  זי החזקותאחו
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 

 חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  שאחזקתם, נכסים .12
 לניגוד עניינים

 
 מכירתם ,שאחזקתם ,קרוביך בבעלות או בבעלותך אחרים נכסים קיימים האם

 שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של בבמצ להעמידך עשויים בהם שימוש או
 ? מועמד אתה

 

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

 לא / כן     
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 משמעותי בהיקף כספים חבות   .13

 

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

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

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________  
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 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

 
 במצב אותך להעמיד שעשויים ,לעיל פורטו שלא ,אחרים נכסים על לך ידוע האם

 ? ת/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של
 

 קרובים חברים זה ובכלל) מקורביך של ,קרוביך של ,שלך לנכסים להתייחס נא

 או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של, )עסקיים ושותפים

 .בהם עניין בעלי הם מקורביך
 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא
 

בין  בו, הצבעה זכויות או/ו וףבג אחזקות לו שיש מי לרבות -בגוף  בעל עניין""
 עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין, ובין במישרין

 .לו חיצוני יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו
 

 לא / כן
 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
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 הצהרה -  ג' חלק
 

 _________________'מס ז.ת _____________________ מטה ה/החתום אני

 :כי בזאת ה/מצהיר
 
 הם, ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .1

 .ואמיתיים נכונים ,מלאים
 

 הם ,ולמקורבי לקרובי, לעצמי בקשר ,זה בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2
 ,ההידיע למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא ,אישית מידיעה

 אינם או/ו בחלקם וא/ו במלואם לי ידועים אינם הפרטים שבו במקרה וזאת
 .אישית מידיעה לי ידועים

 
 לי לגרום שעלול אחר עניין כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 .התפקיד עם עניינים לניגוד חשש של במצב להיות

 

 חשש של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4
 שלת המשפטי צתהיוע שלה הנחיית לקבלת ד, עהתפקיד במילוי עניינים לניגוד

 .בנושא עיריית עכו

 

 או ,בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו במקרהש ךכת ל/מתחייב אני .5
 אותי להעמידהעלולות  ,מראש נצפו שלא סוגיות ,הרגיל הדברים במהלך יתעוררו

 אמסורצת המשפטית של עיריית עכו, ביוע איוועץ, עניינים ניגודל חשש של במצב
 ה.הנחיותי לפי ואפעל בכתב הרלבנטי המידע אתה ל

 

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק  .6
 .1998 –חופש המידע, התשנ"ח 

 
 

 

 

____________________                                  _________________ 
 חתימה                      תאריך          
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 ליווי משפטיייעוץ והסכם שירותי 

 2019 _______חודששנערך ונחתם בעכו ביום ____ ב
 
 

 עיריית עכו  ב י ן :
 , עכו35מרחוב ויצמן   
 04-9956167, פקס: 04-9956124טל':   
 ("העירייה")להלן :   
 מצד אחד         

 
 

 ______________________________ ל ב י ן :
 ________________________מרחוב   
 ____________, פקס: _____________טל:   
 דוא"ל: _________________________  
 ("עורך הדין" )להלן :  
 מצד שני         

 
 

משפטי, בין היתר,  ייעוץ וליוויועורך הדין הינו בעל ניסיון, ידע והתמחות במתן  הואיל:
 ;פרויקטים למינוף כלכליב

 
 ;כלכלייםלפרויקטים העירייה מבקשת לשכור שירותי יעוץ וליווי משפטי ו והואיל:

 
 והעירייה מבקשת לשכור שירותיו של עורך הדין; והואיל:

 
 ועורך הדין מוכן להעניק לעירייה את שירותיו כאמור בהסכם זה. והואיל:

 
 

 וסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים:לפיכך ה
 

 מבוא .א
 

 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1
 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.2
הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר  1.3

 יכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.קדמו לו, והוא מהווה ס

 
 בהסכם זה תהא למונחים שלהלן הפרשנות המבוארת לצידם:  .2

המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 
 לסטטיסטיקה.

 .2019 אוקטוברחודש מדד   -"מדד הבסיס" 
  .שרות זוהתקמי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך  -"נציג העירייה" 

יועמ"ש העירייה.  -כנציג העירייה הראשון תשמש עו"ד כנרת הדר 
העירייה תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח אל 

 עורך הדין.
 ביצוע  התשלום.הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -הפרשי הצמדה" "
שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה   -העירייה" "

מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי 
החתימה של העירייה, למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות 

 .נציג העירייהבהסכם זה  ל
, כמפורט כלכלייםלפרויקטים שירותי ייעוץ וליווי משפטי לעירייה   -"השירותים" 

 להלן.  3בסעיף 
 . להלן 10בסעיף כמפורט  השירותים,שכר עורך הדין בגין ביצוע  -"התמורה" 
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 מטרת ההסכם .ב
 

משפטיים  עורך הדין יעניק לעירייה על פי הזמנות עבודה שתועברנה אליו מעת לעת שירותים .3
של העירייה, הכל כפי שיפורט בהזמנת העבודה שתועבר אליו,  של ליווי פרויקטים כלכליים

 לרבות:
 התכנות משפטית והמלצה על הדרך המשפטית העדיפה לקידום הפרויקט;בדיקת  3.1
 עריכת מכרזים/חוזים; 3.2
 טיפולי בדיווחי מס; 3.3
 קידום הפרויקט מול גופים רגולטורים; 3.4

 
בלבד או  _____________השירותים יבוצעו מטעם עורך הדין על ידי עוה"ד   4.1 .4

 בפיקוחו/ם הישיר.
ת אשר יתבקשו מעורך הדין במסגרת ביצוע כל חוות דעת, מסמך, ו/או התייחסו 4.2

השירותים ימסרו על ידו תוך זמן סביר מאת שנתבקשו וללא כל עיכוב ובכל מקרה לא 
 ימי עסקים מיום שנתבקשו. 5-יאוחר מ

נתבקש מידע עובדתי על ידי עורך הדין מהעירייה או מכל גורם אחר, ידחה מועד העברת 
 הימים שנדרש לשם קבלת המידע שנתבקש על ידו. חוות הדעת על ידי עורך הדין, כמניין

 
מוסכם ומובהר בזאת כי השירותים יינתנו על ידי עורך הדין רק מכוח הזמנות עבודה  5.1 .5

. השירותים להסכם זה 1/'גכנספח חתומות על ידי נציג העירייה, בנוסח המצורף 
לטיפולו בדרך  המוענקים על ידי עורך הדין מכוח הסכם זה יוגבלו לעניינים שיועברו

 הקבועה בסעיף זה. 
העירייה איננה מחויבת להעביר לטיפול עורך הדין כל נושא המצריך טיפול משפטי מסוג  5.2

השירותים נשוא הסכם זה ואף אינה מחויבת להעביר לטיפולו מספר מינימלי של 
נושאים. העירייה שומרת על זכותה לטפל בחלק מהחיובים בעצמה ו/או על ידי אחרים 

 עמה ולעורך הדין  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בגין כך.מט

 

 והתחייבויות עורך הדיןהצהרות  .ג
 

דרישות העירייה, וכן בדק את ואת  היקף השירותים וטיבםעורך הדין מאשר כי בדק את   6.1 .6
ם, ובביצוע בשירותיםכל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים 

 שירותים בתמורה הקבועה בהסכם זה.מצהיר כי ביכולתו לבצע ה והוא
הנסיון, המומחיות, היכולות, הידע, כי הוא בעל הכישורים,  ורך הדין מצהיר ומאשרע 6.2

  .מתן השירותיםכוח האדם והציוד הדרושים ל
שיונות, ההיתרים, ייש לו את כל הרכי עוסק מורשה והינו מצהיר כי  עורך הדין 6.3

 . השירותיםדע והמומחיות הדרושים לביצוע התעודות, הי
טים בידיו כל האישורים המפורמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר עורך הדין כי  6.4

 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים: , להלן
 רישיון עריכת דין תקף. 6.4.1
 אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות 6.4.2

 . 1976 –תשל"ו  ,גופים ציבוריים
 אישור על ניכוי מס במקור. 6.4.3

 .עורך הדין מצהיר כי  הוא נעדר קרבה לחבר מועצת העיר ו/או לעובד העירייה 6.5

 

 אופן ביצוע השירותים .ד
 

יעניק לעירייה את השירותים כמפורט בהסכם זה במסירות ובנאמנות, ותוך הקפדה  עורך הדין .7
 ד לצורך כך את צוות משרדו לרשות מתן השירותים.על רמה מקצועית גבוהה ויעמי

 

 תקופת ההתקשרות .ה

 
למשך שנתיים,  תקופת ההתקשרות בין העירייה לבין עורך הדין מכוח הסכם זה הינה 8.1 .8

 .______ועד ליום  ____מיום  החל
בהם התחיל עורך הדין לטפל במהלך תקופת ההתקשרות, יושלם הטיפול בהם  נושאים 8.2

 ין עד גמר הטיפול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות. על ידי עורך הד
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, לפי המאוחר מבין בנושא שהועבר לטיפולובתום תקופת ההתקשרות או בתום הטיפול 
השניים יעביר עורך הדין את התיק, וכל המידע ו/או המסמכים הנוגעים אליו לרשות 

 העירייה או לכל גורם אחר אליו תבקש העירייה מעורך הדין להעבירו.

 
לעיל תהא העירייה רשאית להודיע לעורך הדין בכל עת על  8בסעיף על אף האמור  9.1 .9

 ימים מראש. 30הפסקת ההתקשרות עמו בהודעה בכתב של 
יעביר עורך  ,1הודיעה העירייה לעורך הדין על הפסקת ההתקשרות עמו, כאמור בס"ק  9.2

או לכל גורם אחר הדין את כל התיקים, המידע והמסמכים הנמצאים ברשותו לעירייה 
 .אליו תבקש העירייה מעורך הדין להעבירו

 
 להאריך ההתקשרותת, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאיהעירייה  10.1 .10

 5ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על  תקופות נוספותל
מורשי החתימה בהודעה בכתב החתומה על ידי  לעורך הדיןובתנאי שהודיעה שנים 

לא יאוחר מחודש  ("הודעת ההארכה")להלן:  על כוונתה להאריך ההתקשרותמטעמה, 
  בטרם תום תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.

לא הודיע עורך הדין לעירייה על סירובו להאריך תקופת ההתקשרות כמצוין בהודעת  10.2
ההארכה, תוארך תקופת ימים ממועד קבלת הודעת  7ההארכה של העירייה תוך 

 ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.

 

 התמורה .ו
 

כמפורט בסכום של עורך הדין שכר טרחה תשלם העירייה ל השירותיםתמורת ביצוע  11.1 .11
 .לשעת עבודת עורך דין _________₪ ________ להלן:

משכר הטרחה הנקוב בס"ק  50%העומד על בגין שעת עבודת מתמחה ישולם שכר טרחה  11.2
1. 

עות ביטול זמן, כגון: שעות נסיעה ו/או בגין שעות עובדים אחרים: לא ישולם שכר בגין ש 11.3
 כגון: מזכירות, שליחים וכד'.

 
והיא  העירייה ודרישות השירותיםמוסכם בזאת כי התמורה נקבעה בהתבסס על היקף  12.1 .12

צילומים, רבות שכר עובדים, הוצאות משרדיות, לכוללת כל הוצאה הכרוכה בביצועם 
ועורך הדין לא יהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו בגין ביצוע  הדפסות וכד'נסיעות, חניות, 

שכר  אוהתחייבויותיו על פי הסכם זה מעבר לתמורה זו, למעט הוצאות בגין אגרות 
העירייה טרם  על ידיבכתב מומחים, אשר ישולמו על ידי העירייה ובלבד שאלה אושרו 

 ביצוע ההוצאה.
העירייה תהא רשאית לדרוש מעוה"ד להיעזר בשירותיו של מודד, מומחה או יועץ 

 מסוים איתו קשורה היא בקשרי עבודה ו/או להורות כי שכרו ישולם ישירות על ידה.
מובהר בזאת כי עורך הדין לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה  גם אם לצורך  12.1

שירותים יהא עליו לעבוד או להעסיק עובדים במשמרות נוספות ו/או לרכוש ביצוע ה
 ציוד או שרותי צד שלישי מכל סוג שהוא.

עורך הדין לא יהא זכאי לשום זכות, טובת הנאה או תשלומים אחרים כל שהם  12.2
מהעירייה, ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או תשלומים נוספים 

 עבר לקבוע מפורשות בהסכם זה.כלשהם מ

 
 לכל המחירים הקבועים בפרק זה יוסף מע"מ כדין. .13

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ז
 

ל התשלומים ליועץ, לפי הסכם זה, הינם מפרעות בלבד ע"ח התמורה המגיעה לו לפי הסכם כ .14
 זה.

 
 -מועדי התשלום  .15

ירייה חשבון בגין לכל חודש גרגוריאני יגיש עורך הדין לע 30-אחת לחודש, עד ל 15.1
 על ידו בפועל בחודש החולף, הקודם למועד הגשת החשבון.בוצעו השירותים אשר 

 . נציג העירייהל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י כ 15.2
ישולם החשבון )כולו או חלקו  - נציג העירייהאושר החשבון כולו או חלקו ע"י  15.3
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 .  בון כאמורתום החודש בו הוגש החשמ מיםי 45בהתאמה( תוך 
ישולמו לעורך הדין הפרשי  –א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה  ל 15.4

( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, "תשלום פיגורים"ריבית והצמדה )להלן: 
 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30 -החל מהיום ה 1961-התשכ"א

 לא יישא כל ריבית פיגורים.יום מהמועד הקבוע לעיל  30גור בתשלום של עד פי 15.5
תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי עורך הדין 

 בגין איחור בתשלום כאמור לעיל.
 

 5כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין, אשר תועבר על ידי עורך הדין לעירייה, תוך  .16
 ימים ממועד קבלת התשלום.

 
חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לעורך הדין ספרי העירייה ו .17

 ומועדיהם.
 

 יחסי הצדדים .ח
 

מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי עורך הדין לבין  18.1 .18
מתן מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור עורך הדין בכל צורה ב-העירייה יחסי עובד

 לכל דבר ועניין כעובד של עורך הדין בלבד. יראוהו השירותים
עורך הדין ישלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנו ו/או מעובדיו עקב  ובקשר עם קיום  18.2

 הסכם זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.
 

 איסור הסבת ההסכם .ט
 

ו חלקו, או להעביר את החוזה, כולו ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/אלהסב עורך הדין אינו רשאי  .19
או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 

 בתמורה.

 
למסור  אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או עורך הדין 20.1 .20

מראש  העירייהר לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישו
 ובכתב. 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור 
 יצוע השירותים לאחר.בהעבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת 

 השירותיםהעביר עורך הדין את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  20.2
 ר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.     , יישאםאו מקצת םלאחר, כול

 
 אחריות, חבות וביטוח .י

 
ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו ו/או לרכושו של יעורך הדין  .21

כל אדם או גוף )לרבות עורך הדין וכל הבא מטעמו( עקב מעשה או מחדל של עורך הדין ו/או של 
 .ר לביצוע השירותים ו/או ביצוע התחייבויות עורך הדין על פי הסכם זהקשוהמי מטעמו בכל 

 
עורך הדין יפצה את העירייה ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו להם בגין  .22

לעיל. עורך הדין משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה וכל  21האמור בסעיף 
לעיל,  21 ו/או נזק הנזכרים בסעיף פגיעה, אובדןות בגין כל מי שבא מטעמה מכל אחריות וחב

 בכל עילה שהיא.
 

עורך הדין מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין  .23
לעיל, וכן בגין  22-ו 21אובדן, פגיעה או נזק להם אחראי עורך הדין על פי האמור בסעיפים 

ייה נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד שהעירייה הוצאות סבירות אשר העיר
בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור  עורך הדיןמתחייבת להודיע ל

 להתגונן מפניה. עורך הדין לעיל ולאפשר ל 22-ו 21בסעיפים 

 
שגיאה ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה עקב יפצה או עורך הדין יהיה אחראי ו .24

מקצועית של עורך הדין וכל הבא מטעמו ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. 
 אחריות עורך הדין תחול גם לגבי מקרים שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה. 
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 עורך הדיןזה ו/או על פי כל דין, מתחייב  חוזהעל פי  עורך הדיןשל  ומבלי לגרוע מאחריות .25

משך כל תקופת ב אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, ועל חשבונלערוך ולקיים 
)להלן:  לחוזה זה 2ג'/בנספח להלן בתנאים המפורטים את הביטוחים המפורטים  ההתקשרות

 :("אישור הביטוחים"
 שלישי.אחריות כלפי צד  25.1
 .מעבידים חבות 25.2
 .ביטוח אחריות מקצועית 25.3

 
אישור על ידו,  חילת מתן השירותים, לפני מועד תלהמציא לעירייה מתחייבעורך הדין  26.1 .26

כשהוא , 2ג'/כנספח זה  הסכםבדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף ל
 .על ידי המבטחובחתימות מקוריות חתום כדין 

 .על פי הסכם זה עורך הדיןהתחייבויות מע גר, לא תהביטוחיםהמצאת אישור  26.2
 י בהסכם זה.המצאת אישורי ביטוחי עורך הדין הינה תנאי יסוד 26.3

 
עורך משנה של  קבלנים וקבלניהעירייה, בגין  בין היתר גם את יורחבו לשפות י עורך הדיןטוחיב .27

( בגין או בקשר לכל מעשה ו/או "יחידי המבוטח"הדין לרבות עובדיהם ו/או מנהליהם )להלן: 
 מחדל רשלני של עורך הדין.

 
בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה, הנדרשים להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  עורך הדיןעל  .28

אחריות מקצועית על עורך ביטוח  . עם זאת, אתזה בתוקף חוזההתקופה בה יהיה  כל במשך
 עלולה לחול כלפיו חבות שבדין בקשר להסכם זה .בתוקף כל עוד הדין להחזיק 

 
 למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות המתחייבים מן 29.1 .29

האמור בהסכם זה ובאישור הביטוחים, הינם בגדר דרישה מזערית המוטלת על עורך 
הדין, ועל עורך הדין לבחון את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 
עורך הדין מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 עריים כאמור.העירייה בכל הקשור לגבולות האחריות המז
היה ולדעת עורך הדין יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  29.2

לביטוחי עורך הדין, מתחייב עורך הדין לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או 
הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר 

רייה וכל הבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור לא יחול ויתור על זכות התחלוף כלפי העי
 .לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

לעניין ביטוח חבויות נוסף או משלים יורחב שם המבוטח לשפות את העירייה בגין או  29.3
בקשר למעשי ו/או מחדלי עורך הדין ו/או הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

 ילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.צולבת, על פיו יראו את הביטוחים כא
 

ידי -ביטוחי עורך הדין יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על .30
דרישה בדבר שיתוף טענה או על כל  יםמוותרמבטחי עורך הדין וכי  העירייה ו/או החברה

לחוק חוזה  59ם בסעיף י העירייה ו/או החברה, לרבות כל טענה או זכות המפורטיביטוח
וכלפי העירייה ו/או החברה כלפי  "ביטוח כפל"טענה של , כולל כל 1981-ביטוח, התשמ"א

 יהם.מבטח

 
, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עורך הדיןמצהיר מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .31

על פי הביטוחים  בגינו בגין כל נזק שהוא זכאי לשיפויהעירייה ו/או עובדיה ומנהליה כנגד 
 או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ,הנדרשים לעיל

מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב העירייה ו/או עובדיהם ומנהליהם והוא פוטר בזאת את 
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם  לפעול בכל דרך למיצוי זכויותיו עפ"י הפוליסות

 גרם למקרה הביטוח בזדון.ש
 

ומבלי לפגוע בכלליות , ות כלשונןפוליסוראות הה ולקיים את כל מתחייב למלא עורך הדין .32
לשלם את דמי האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, 

מתן ה בתוקף במשך כל תקופת ינתהי ותהביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליס
 השירותים.
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על כל אירוע העלול להוות עילה עירייה למידית למבטח ועורך הדין מתחייב להודיע  33.1 .33
הנערכים בהתאם לאמור בפרק זה לרבות האמור בנספח  יםביטוחהלתביעה על פי 

ככל שיידרש לשם עירייה כן מתחייב עורך הדין לשתף פעולה עם ה .אישור הביטוחים
 .להגישה למבטחים העירייה תחליט מימוש תביעת ביטוח אשר

 עורך הדין יהיה אחראי בלעדית בגין התוצאות הנובעות מאי קיום סעיף זה.  33.2
העירייה רשאית לעכב כל תשלומים המגיעים לעורך הדין ממנה עד לבירור סופי של כל  33.3

 לעיל. בפרק זה תביעה ו/או דרישה כאמור 
 

את עורך הדין להמציא לידי העירייה מתחייב , ימים לפני מועד תום ביטוחי עורך הדין 7 34.1 .34
עורך הדין  ים, בגין הארכת תוקפן של פוליסות הביטוח לתקופה נוספת.ביטוחהאישור 

 תקופתבמועדים הנקובים, מדי מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי עורך הדין, 
 .זה בתוקף חוזהביטוח וכל עוד 

לעירייה כי מי מביטוחי עורך הדין על פי בכל פעם שמבטחו של עורך הדין יודיע  34.2
הביטוחים שנערכו לפי אישור הביטוחים עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או 
מבוטל,  מתחייב עורך הדין לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לעירייה אישור 

 יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח 30עריכת ביטוח חדש, 
 הקודם, כאמור.

לבדוק את אישורי לדרוש מעורך הדין את פוליסות הביטוח עצמן ו יתרשאהעירייה  34.3
הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי עורך הדין כאמור לעיל ועורך הדין 

 הסכםנשוא  ומתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותי
 .זה

 
 תנאי מתלה והינ לעיל, כאמורים ביטוחהשהמצאת אישור  ומצהיר כי ידוע ל יןעורך הד 35.1 .35

תחילת מתן  עורך הדיןלמנוע מן  תזכאיוהעירייה תהא  לתחילת מתן השירותים יםומקד
 המוסכם.מועד בלא הומצא  ,כאמור ,כאמור במקרה שהאישור השירותים

בבדיקתם על ידי צאתם ו/או , המעורך הדיןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  35.2
ו/או  האו על מי מטעמהעירייה בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו/או 

על פי  עורך הדיןלהוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של 
 .זה או על פי כל דין חוזה

אי לשפות את העירייה בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, עורך הדין יהיה אחר 35.3
תנאי באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהן עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

 עורך הדין.הפוליסות על ידי מי ממתנאי 
על פי תנאי סעיף זה מהתמורה  תזכאי היאלקזז כל סכום לו  תרשאיהעירייה תהיה  35.6

 .עומדת לזכות עורך הדיןה

 

 זכויות קניין .יא
 

, המפרטים והמסמכים האחרים שיוכנו על חוות הדעתין בכל הנספחים, הטיוטות, הקני 36.1 .36
כל בידי עורך הדין והנוגעים לשירותים ולביצוע הוראות הסכם זה, יהיו שייכים לעירייה 

 זמן שהוא.
עורך הדין מתחייב להעביר לעירייה בכל עת שיידרש לכך על ידה העתקים מכל המפורט  36.2

או שירותים מסמך ו/או ידיעה אחרים שיהיה ברשותו בכל הקשור ללעיל וכן כל  1בס"ק 
 לביצוע הוראות הסכם זה.

ת תהא העירייה רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל, גם התקשרושל הפסקת ה במקרה 36.3
 לאחר. ימסראם המשך השירותים י

 
 התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים .יב

 
 לול להיות בו: עורך הדין ימנע מכל מצב שיש בו או שע .37

 להסכם זה. 3/'גבנספח ניגוד בין ענינו לבין ענינה של העירייה, כמפורט  37.1
כתנאי לחתימת הסכם זה חתם עורך הדין על שאלון למניעת ניגוד עניינים ועורך הדין 
מצהיר כי ברור וידוע לו כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון מהווים בסיס 

 .ותנאי להתקשרות בין הצדדים
אין בחתימת עורך הדין על השאלון כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו להימנעות מניגוד 

 עניינים כקבוע בסעיף זה.
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חשש לפגיעה ביחסי האמון והמהימנות הנדרשים מעורך הדין או מצב בו עלולה להיפגע  37.2
 אי תלותו כיועץ;

בלתי תלוי,  מתן השירותים שלא בהקפדה על הגינות, או מתוך משוא פנים ושלא באופן 37.3
 או שלא לפי מיטב שיקול הדעת; או שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים,

קידום או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניין לגביו ניתנים השירותים, אשר עורך הדין,  37.4
קרובו, שותפו, ו/או תאגיד שעורך הדין, קרובו ו/או שותפו הינם בעלי שליטה בו,  

 ן אישי, במישרין או בעקיפין.מעוניינים בו באופ
בן זוג, צאצא, הורה, אח, וכן בני זוגם וצאצאיהם של כל  –לעניין ס"ק זה "קרוב" הינו 

 אלה.  
מנהל או עובד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק  –לעניין ס"ק זה "בעל שליטה" הינו 

 בהון או ברווחים של אותו תאגיד. 10%העולה על 
 ן לגביו שירותים לאדם אחר.עיסוק בעניין שהוא נות 37.5

 

 שמירת סודיות ואבטחת מידע .יג
 

הנוגע מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר עורך הדין  38.1 .38
לעירייה, לתושביה, לבעליו/או מחזיקי הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, 

, ך ביצוע הוראות הסכם זה, אגב, בקשר או במהלושיגיע אלילקניינה הרוחני או האחר, 
ולאחסנם במקום ובאופן המתאים ביותר, לשם שמירת סודיותם כאמור ולא למוסרם 

 בין במישרין ובין בעקיפין לכל אדם ו/או גוף אחר.
 לעיל לא תחול על:  1ההתחייבות לשמירה על סודיות לפי סעיף קטן  38.2

 מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו. 38.2.1
 רשות עורך הדין לפני מסירתו לו על ידי העירייה.מידע שהיה ב 38.2.2
מידע או כל חלק ממנו אותו יידרש עורך הדין לגלות, על פי דין, ובלבד שבמקרה  38.2.3

כזה יודיע עורך הדין לעירייה, תוך זמן סביר, על דבר הדרישה ויעשה כמיטב 
 יכולתו על מנת להותיר בידי העירייה שהות סבירה להתגונן בפני דרישה כזאת.

להסכם  4'/ג כנספחיחתום על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף עורך הדין  38.3
לחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף  ו, והוא מתחייב לגרום לעובדיזה

 .להסכם זה 5'/גכנספח 

 

 הפרה וסעדים .יד
 

נאים עיקריים הינם ת 42-ו 38, 37, 35-21, 18, 7, 6.4, 4מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  39.1 .39
 ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה.

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי עורך הדין הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר  39.2
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו,  יועץניתנו ל 39.3
 הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה. יחשב

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה,  39.4
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים  3 - 1תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק 

המחירים לצרכן  ש"ח(, כשהם צמודים למדד אלף)₪  1,000וקבועים מראש בסך 
 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר.המפורסם 

המדד הידוע  –כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 
 בעת התשלום.

 
לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם  39ף בלי לגרוע מהאמור בסעי .40

כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה זה או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין 
 500בדבר אופן התנהגות עורך הדין תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 

 ש"ח לכל הפרה. 

 
מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את  .41

הנוספים העומדים לה מכוח הדין  העירייה בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים
 ו/או הסכם זה:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי עורך  41.1
הדין, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ימים ממועד ביצועם. 21
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, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי עורך הדין 41.2
על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע 
לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 

 .1999-תשנ"טחברות, חוק ל 350פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
י העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי עורך הדין או אדם אחר מטעמו נתן או הציע ש בידי 41.3

 שוחד, מענק או טובת הנאה  בקשר עם הסכם זה או ביצועו.
התברר כי הצהרה כלשהי של עורך הדין שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  41.4

יה בה כדי נכונה, או שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה ה
 להשפיע על ההתקשרות עימה.

 
 
 

 

  שונות .טו
 

לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף  עורך הדין .42
 חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצועם.

 
 .3126תב"ר ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת ב 43.1 .43

שנתקבלו לכך כל ההחלטות והאישורים הנדרשים  ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר 43.2
 לכך על פי דין. 

 
 בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 44.1 .44

או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין  , או בדואר אלקטרוני,אישור טלפוני
 במבוא להסכם זה. 

 3כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום כל מסמך שנשלח בדואר רשום  44.2
או , בדואר אלקטרוני, המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישיתימי עסקים מתאריך 

 בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו בכתובת הנמען.

 
ה תהא הסמכות הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפ .45

הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע 
 השירותים.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

 _______________     ______________ 
 עורך הדין                       העירייה      

 
 

                             
 מאושר לחתימת העירייה. הסכם זה

וההסכם נחתם עם הזוכה  30/2019להסכם קדם מכרז 
 במכרז.

ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את 
 זכויות העירייה כנדרש.

 
________________               ______________ 

                       תאריך                                                  ת יועמ"שחתימ  
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 תאריך: ______________ 
 לכבוד

_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
 ח.נ.,

 כלכלייםליווי משפטי לפרויקטים  -הזמנת עבודה מס'                  הנדון: 
 

 
מזמינה בזאת העירייה  בהתאם להסכם בינינו למתן שירותים משפטיים, הסכם מיום _______,

 מכם את השירותים המשפטיים כמפורט להלן: 
 

 : הנושא 1
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 : לוחות זמנים 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :הערות 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 בכבוד רב,

 
 

__________________ 
 כנרת הדר, עו"ד
 יועמ"ש העירייה

 
 

_____________________ מאשר בזאת קבלת ההזמנה דלעיל ___________אני הח"מ, __
ומסכים לבצע השירותים המשפטיים בהתאם למפורט בהזמנה הנ"ל ובהתאם לתנאי ההסכם בינינו 

 מיום _______.
 
 
 

_______________    ____________________ 
 חתימה                        תאריך                
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  לכב'
 או "המזמין"( "עירייה"ה)להלן: עיריית עכו 
 , עכו35מרח' ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 אישור על קיום ביטוחים     הנדון:
 

למתן  ("עורך הדין"___________________ )להלן: הסכם העירייה עם ל בקשר 
 נו הח"מא, ("השרותים")להלן:  כלכלייםלפרויקטים משפטי וליווי שרותי ייעוץ 

 :_________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן
            

פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים עורך הדין אנו ערכנו ל .1
 , כמפורט להלן:עורך הדיןבפוליסות קיימות של 

ביטוח אחריות  .א
הציבור  חוקית כלפי

  לישי"(ש)"ביטוח צד 

 
  רפוליסה מספ

לכיסוי אחריות על פי דין של עורך הדין ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק 
לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו 

 ולמי מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
 

___________________ 

 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   500,000סך  :גבולות אחריות

.הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם 1 :תנאים מיוחדים
 מעשה או מחדל של עורך הדין ומי מטעמו בביצוע השירותים.

 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2
 . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל, כלפי המזמין.3
 

מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי סכום השתתפות עצמית בגין  : השתתפות עצמית
 ₪. 40,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 
ביטוח חבות  .ב

  מעבידים
 
 

  פוליסה מספר

לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות 
למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע  שיגרמו 

 ידו בביצוע השירותים.  לעובדים המועסקים על
 

___________ 

 ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000 -למקרה ו₪   6,000,000סך  גבולות אחריות:

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם  :תנאים מיוחדים
אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו 

 היועץ בקשר עם ביצוע השירותים. לעובדי

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  השתתפות עצמית:
 ₪. 20,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 

ביטוח אחריות  .ג
  מקצועית

 
 
 

 פוליסה מספר  

ו/או נזק  לכיסוי אחריות על פי דין של עורך הדין ו/או עובדיו בגין אבדן
כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי 
מטעמו, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה 
מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי 

 הנובעים מכך. 

_____________________ 
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 גבולות אחריות:
 

 לתקופת ביטוח שנתית. 3,500,000-למקרה ו₪  2,000,000סך  

 
 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:

)א(  אי יושר עובדים )ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים 
 ומדיה מגנטית. 

 חודשים לפחות..  12.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
ת המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם . הביטוח מכסה את אחריו3

 הפרת חובה מקצועית של עורך הדין ומי מטעמו בביצוע השירותים.
.  תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן שירותים 4

 המוקדם מבניהם.  מקצועיים למזמין
 

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  השתתפות עצמית:
 ₪. 15,000טוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך בי

 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ .2

 
עורך הדין ועובדיו ו/או המזמין בגין ו/או  –בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה  .3

 בקשר למעשי ו/או מחדלי עורך הדין . 
 

ת עכו ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בת "המזמין" לעניין אישור זה: עיריי
 ו/או עובדים של הנ"ל.

  
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו, למעט כלפי מי  .א
 שגרם לנזק בזדון.

או הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת עורך הדין ו/או ביזמתנו ו/ .ב
לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שנמסור לעורך הדין ולמזמין הודעה בכתב, 

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60במכתב רשום, 
היקף הכיסוי בפוליסת האחריות המקצועית לא יפחת מתנאי פוליסת  .ג

אחריות מקצועית של עורכי דין אשר מוצעת  על ידי חברת ביטוח שנבחרה 
 רך כך על ידי לשכת עורכי הדין בישראל .לצו

 
עורך הדין לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום  .5

 ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.
 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  .6

לגבי המזמין אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין, ו
הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי 
תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי 

 –תשמ"א  ,לחוק חוזה הביטוח 59המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 ביטוח כפל כלפי הנ"ל. , ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של1981

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות  .7

ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ובלבד 
 שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 

     
_____________ _          __________________________________ 

 חתימת חברת הביטוח          שמות החותמים                   תאריך      
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 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 התחייבות להמנעות מחשש לניגוד ענייניםהנדון: 

 
 

מתחייב כי אני  אני הח"מ _______________________, ת.ז./ח.פ ________________ .1
מטעמי, לא נעשה כל דבר שיש בו משום ניגוד עניינים עם פעולותינו לפי הסכם זה וכי וכל מי 

אני ו/או מי מטעמי איננו נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים עם פעולותינו או פעולותיי 
 ו/או פעולות מי מטעמי, על פי הסכם זה, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.

 
להקים ניגוד עניינים שעלול ל במישרין או בעקיפין בכל עניין הנני מתחייב שלא לעסוק או לטפ .2

אשר עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים  ,צד לוהינם  עירייהכאמור ו/או בכל נושא או עניין שה
כאמור, בכל תקופת ביצוע השירותים ועד תום שישה חודשים מסיום ההתקשרות עם העירייה, 

 . מבניהםלפי המאוחר 
 

 ע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:מבלי לגרו 3.1 .3
 .או בתאגיד בשליטתה בעירייהינני נושא משרה א 3.1.1
 עיריית עכו.אינני חבר מועצת  3.1.2

לעיל במהלך ביצוע השירותים, ( 1בס"ק )בכל מקרה בו יחול אחד מהמקרים האמורים  3.2
 .ניגוד ענייניםלהלן לגבי מקרה של חשש ל 5בסעיף אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור 

 
בכל מקרה בו אהיה בקשרי עבודה לרבות מתן שירותים מקצועיים עם קבלן או עם נותן שירות  .4

 5בסעיף , אדווח על כך לעירייה ואפעל כאמור ו/או מי מטעמהאחר עימו תתקשר העירייה 
 להלן לגבי מקרה של חשש לניגוד עניינים.

 
ניינים, אפסיק את הטיפול בנושא שבגינו ל מקרה של ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עבכ .5

כך. ימים מעת שנודע לי על  3חשש באופן מידי ואמסור על כך הודעה לעירייה בתוך המתעורר 
חליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת ת, השל העירייה או מי מטעמ תהמשפטי צתהיוע

 תהיה סופית. הבמסגרתו, לרבות על דרך הפסקת עבודתי והחלטת
   

כי בכל שלב של ביצוע ההסכם, אם לדעת העירייה או מי מטעמה  אני נמצא או עלול ידוע לי  .6
ניגוד עניינים, רשאית העירייה להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום במצב של חשש ללהימצא 

 ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.
 

צהרה יצוע השירותים, אשר יידרש ליתן ההעוסק בבהאמור לעיל יחול גם על כל מי מטעמי  .7
והתחייבות בדבר אי ניגוד עניינים כאמור בסמוך לחתימת ההסכם ובכל מקרה טרם תחילת 

לפי  עירייהשמורות בידי, ואמסרם מיד ל תהיינההצהרותיו  .עבודתו במסגרת מתן השירותים
תי כקבלן ובין אם הם נותני שירות חיצוניים עימם התקשרי , וזאת בין אם הם עובדיהדרישת

 .רך אחרתמשנה או בכל ד
 

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 

 
_____________      ________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך      
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 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
 

( במסגרת הסכם "השירותים"להלן: )ליווי משפטי לעיריית עכו נעניק שירותי ייעוץ והואיל ואנו 
 בינינו לביניכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 

הנוגע לעירייה, אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר  .1
סקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני לתושביה, לבעלי ו/או מחזיקים הנכסים בה, לקבלניה, לע

 שיגיע אלינו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים.או האחר, 
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ
 

נו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת ידי-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  .א
 לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מסר לנו;מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנ .ב

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 
 

 בכבוד רב,
____________________________ 

 באמצעות: _____________________
_____________________________ 
 חתימה: _______________________
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 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
לבין עו"ד ( במסגרת הסכם ביניכם ""השירותיםלהלן: הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים )

אני מתחייב משפטי לעירייה, י ולשירותי יעוץ וליו( ""עורך הדין)להלן:  _______________
 כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 

הנוגע לעירייה, לתושביה, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר  יאנ .1
לבעלי ו/או למחזיקי הנכסים בה, לקבלניה, לעסקיה, לפעילותה, לקניינה הרוחני או האחר, 

 או במהלך ביצוע השירותים.שיגיע אלי, אגב, בקשר 
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ
 

ידי לגבי המידע הסודי של עורך הדין -אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 ע או הגעתו לאחר.המצוי בידי, וזאת למניעת אובדן המיד

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי  .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי; .ב

 אינו חב לכם חובת סודיות. מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתי, .ג

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ד
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 שם: __________________________

 
 ת.ז.: __________________________

 
 חתימה: _______________________

 
 תאריך: ________________________
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