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 לשכת ראש המועצה /ורדים-ועצה מקומית כפרמ
 2021פברואר  03         

 "א שבט תשפ"אכ                         
     14795/קול קורא 21מס                                                                                   

 
 הכנת תכנית אסטרטגית  -ת מחיר ולקבלת הצע 1/2021מס'  קול קוראהנדון: 

 המועצה המקומית כפר ורדים עבור

 

 רקע: .1

אב. היישוב בתי  1,600-תושבים בכ 6,200-כפר ורדים הינו יישוב בגליל המערבי המונה כ .1.1

 מדד הפריפריאלי. 4-כלכלי, ו-במדד החברתי 9מדורג כאשכול 

כיום כל הבתים בכפר ורדים הם צמודי קרקע, ורשות מקרקעי ישראל נערכת לשיווק  .1.2

 מגרשים נוספים שעשויים להכפיל את אוכלוסיית היישוב.

דמוגרפית  ( בפני צמיחה"המועצה"לפיכך עומדת המועצה המקומית כפר ורדים )להלן:  .1.3

ידיה -בשנים הקרובות, אשר ישפיעו על השירותים המוענקים על ורדים כפר של

 לתושבים.

, מועצה הם ביישובולקדם את איכות חייעל מנת לשפר את השירות הניתן לתושבים  .1.4

תכנית אסטרטגית לפיתוח הישוב לעשור הקרוב מבקשת לקדם מקומית כפר ורדים 

 .(ת""התכנית האסטרטגי)להלן:  (2030)

על מנת להכין את התכנית האסטרטגית המועצה מבקשת להתקשר עם יועץ שימפה את  .1.5

"שירותי המצב הקיים, יבחן את ציפיות הציבור ויכין תכנית אסטרגית למועצה )להלן: 

 .(הייעוץ"

 

 תכולת העבודה הנדרשת מהיועץ: .2

פרופיל  וגיבושבמועצה וביישוב, אבחון צרכי ורצונות הציבור, קיים המצב ה מיפוי .2.1

 .ישוביי

 .גיבוש חזון, מטרות על ויעדים )עקרונות מנחים לבניית התכנית האסטרטגית( .2.2

 .ציבור ושיתוף שנים 10-ל אסטרטגית תכנית כתיבת .2.3

אחר מימוש  למעקב מיחשוביים מדידה כלי איפיון כולל, ובקרה מעקב תהליך גיבוש .2.4

 התכנית האסטרטגית.
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 :כללי -דרישות  .3

ע"י חברה או שותפות, יש לציין במפורש את שם היועץ  שייתן  במידה וההצעה מוגשת .3.1

את שירות הייעוץ  בפועל לאשכול )להלן: "היועץ בפועל"(, כאשר המונח "יועץ בפועל" 

 מתייחס להלן גם למציע שאינו מאוגד.

 כמו כן יש לציין את שותפי העבודה, רקע השכלתי, מקצועי וניסיון בעבודות קודמות. .3.2

 

 

 

 תנאי הסף החלים על היועץ בפועל: להלן פירוט .4

הייעוץ על היועץ בפועל להיות בעל ניסיון בעבודה מול או ברשויות מקומיות בתחום   .4.1

 האסטרטגי.

ייעוץ בתחומי ה ,, פרי עמלואסטרטגיות על היועץ בפועל להציג לפחות שלוש תכניות .4.2

ו כחלק . יש להגיש רשימה מפורטת של תכניות רלוונטיות והיקפן יצורפהאסטרטגי

 .לקול קוראההצעה מ

 על היועץ בפועל להציג לפחות מכתב המלצה אחד מרשות מוניציפאלית.  .4.3

היועץ בפועל יצרף להצעתו טיוטה של תוכנית עבודה שתכלול התייחסות לאתגרים  .4.4

. המצורף לקול קורא זה לחוזה נספח א'המרכזיים ודרכי ההתמודדות עימם, כמפורט ב

 .4Aבגודל  עמודים 3התוכנית תכלול עד 

 ., עדיפות לתואר שניבוגר/ת תואר ראשון רלוונטי .4.5

 יש לצרף מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי. .4.6

 

 בהצעה נא לפרט את הצעת המחיר וממליצים מרשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים. .5

 

, עד vradim.org.il-tami@kשאלות הבהרה, בקובץ וורד בלבד, יש לשלוח לתיבת דוא"ל  .6

  .12:00, שעה 14.02.2021ליום 

 

כניס ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה המקומית כפר יש להאת ההצעה  .7

 .. הצעה שתתקבל לאחר מועד זה לא תתקבל14:00שעה  24.02.2021ורדים עד ליום 

 
. פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית, 16:00שעה  24.02.2021תיבת המכרזים תפתח ביום  .8

 וכל אדם רשאי להשתתף זה.

mailto:tami@k-vradim.org.il_____l
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 לפניה זו מצורף החוזה על נספחיו עליהם אשר יש לצרף להצעה כאשר הם מלאים וחתומים. .9

 

 להצעה יש לצרף אישור ניהול ספרים תקין ואישור בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסות. .10

 

 

 רמטרים הבאים:היועץ ייבחר לפי הפ .11

 , ויחושב לפי הנוסחה שלהלן:40%רכיב המחיר בהצעה יהיה בשיעור של  .11.1

(
  מחיר ההצעה הנמוך ביותר

מחיר ההצעה המוצע
) ∗ 40 

 

 

 , ויחושב לפי מדדי האיכות שלהלן:60%רכיב האיכות של ההצעה יהיה בשיעור של  .11.2

 נקודות. 30ניקוד מרבי  –ניסיון כללי בתחום  .11.2.1

 נקודות. 10ניקוד מרבי  –ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות  .11.2.2

 10ניקוד מרבי  –ניסיון בעבודה מול משרדי הממשלה והממשקים השונים  .11.2.3

 נקודות.

ניסיון עבודה עם אנשים מרקעים שונים, ורגישות ותקשורת בין אישית מצוינת  .11.2.4

 נקודות. 10ניקוד מרבי  –

 נקודות. 40ניקוד מרבי  –תכנית העבודה המוצעת  .11.2.5

רכיב האיכות יקבע באמצעות המסמכים שצורפו להצעה ובאמצעו ראיון אישי של  .11.3

המציע בפועל בפני ועדת המכרזים. המציעים בפועל יוזמן לראיון בפני ועדת המכרזים 

. המציעים בפועל יכינו את עצמם ליום 19:00-ל 16:00בין השעות  01.03.2021ביום 

 שלח למציעים שיעמדו בתנאי הסף.הראיונות, כאשר השעה המדויקת ת

בין היתר תיבחן יכולות הכנת תכנית עבודה מורכבת, יכולת עמידה בזמנים הנתונים, 

היכרות עם השטח, משרדי הממשלה השונים ועמותות הפועלות בתחום, היכרות עם 

תקציב המדינה והצגת עיקרי תכנית עבודה הסוקרת את האתגרים המרכזיים בתהליך 

 יונות העקרוניים לנושא. העבודה והרע

 

. ההצעה 10.2ורכיב האיכות שבסעיף  10.2ניקוד ההצעה יהיה סיכום רכיב המחיר שבסעיף  .12

 שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 

 בברכה,

 

 ראש המועצה, אייל שמואלי

 המועצה המקומית כפר ורדים
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 תכנית אסטרטגית עבורהכנת  -ת מחיר ולקבלת הצע קול קוראהנדון: 

 המועצה המקומית כפר ורדים

 

 

 הצעת מחיר

 

 
________ שקלים _________)  ₪מוצעת עבור מתן השירותים : ________________ התמורה ה .1

כולל מע"מ. הצעה שתחרוג מהסכום  ₪ 150,000)ההצעה לא תחרוג מהסכום המרבי בסך של  חדשים(

 (.תפסל –המרבי 

 
 התמורה כוללת מע"מ. .2

 
התמורה כוללת את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן  .3

, ביטוחים, התקשרות עם יועצי משנה, נסיעותהשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

 ולמעט מע"מ.

 

 תאריך: ____________________________________________

 

 ___________________________________שם המציע: 

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________

 

 חתימת המציע )בצירוף חותמת התאגיד במקרה של מציע שהינו תאגיד(: ___________________
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 בתחום האסטרטגיה חוזה למתן שירותי יעוץ
 2021ביום ______ בחודש ________,  כפר ורדיםשנערך ונחתם ב

 

 המועצה המקומית כפר ורדים  ב י ן :

 מקומה ב', במרכז המסחרי בכפר ורדים

 

 ("המועצה")להלן:         

 

   ל ב י ן :

 כתובת: _______________ 

 ח.פ: ________________

 ("היועץ")להלן:         

 

 נוהל הצעות מחיר; ערכהוהמועצה  הואיל:

(, והצעתו נבחרה כהצעה "הצעת היועץ"והיועץ הגיש הצעה לנוהל הצעות מחיר )להלן:  והואיל:

 הזוכה בנוהל הצעות מחיר;

והיועץ חוזר על הצהרותיו בהצעת היועץ, ומצהיר כי ידוע לו שהצעת היועץ נבחרה  והואיל:

 כהצעה הזוכה על בסיס הצהרותיו אלו;

את השירותים כהגדרתם להלן, והכל כמפורט  מועצההיועץ יספק לוהצדדים מעוניינים, כי  והואיל:

 ובהתאם לכל הוראות מסמכי נוהל הצעות מחיר וחוזה זה ונספחיו.

, כי נתקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים לפי כל דין בטרם הוהמועצה מצהיר והואיל:

 ._____על חוזה זה, וכי ההוצאה הכספית מתוקצבת בסעיף תקציבי  מהחת

 

 

 :אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. .1.1

כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של חוזה  .1.2

 זה.

הנתונה להם מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת היועץ יפורשו בהתאם למשמעות  .1.3

 בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת היועץ והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.

פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של  .1.4

 השירותים הדרושים בצורה המלאה ביותר.
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

 

 

 הגדרות: .1.5

 – "המנהל"או  "מנכ"ל המועצה" .1.5.1

על ידו לייצגו לצורך פקוח  מנכ"ל המועצה, וכן כל מי שנתמנה

על ביצועו של חוזה זה, או באופן כללי ו/או כל אדם שנקבע 

ע"י המועצה, לשם מתן הוראות וכד' בדבר פקוח על ביצוע 

 העבודה הנ"ל.

ידי הלשכה -מדד המחירים לצרכן )כללי( התפרסם על "המדד" .1.5.2

המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא 

 במקומו.

הצעתו של היועץ על כל רכיביה לרבות מסמכי הנוהל הצעות     "ההצעה" .1.5.3

 מחיר.

מי מטעמו של היועץ שיועסק לצורך מתן השירותים אשר  -"אנשי הצוות" .1.5.4

שמותם ופרטים אודותם נכללו בהצעה, ובהסתמך על מידע 

 זה נבחרה הצעת היועץ.

(, ידיעה, מסמך, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -"מידע"  .1.5.5

תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר 

אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב 

ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 

חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או 

אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, שאינו 

 נחלת הכלל.

 –"סודות מקצועיים"  .1.5.6

כל מידע אשר יגיע לידי היועץ או העובד בקשר למתן 

השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר 

מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר 

 ימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 

אשר ייטול חלק במתן השירותים  כל אחד מעובדי היועץ -"עובד"  .1.5.7

 מטעם היועץ.
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
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 העסקה .2

המועצה מוסר בזאת ליועץ והיועץ מקבל בזאת על עצמו, לבצע ולספק למועצה את כל שירותי 

(, לרבות כל הכרוך ביעוץ שירותי הייעוץ"המצ"ב לחוזה זה )להלן: "נספח א' הייעוץ כמפורט ב

 ה.ו/או הנובע ממנו וזאת בהתאם לכל הוראות חוזה ז

 

 

 

 הצהרות והתחייבויות היועץ .3

 היועץ מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3.1

 כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון בביצוע שירותי הייעוץ. .3.1.1

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע שירותי הייעוץ,  .3.1.2

 וכל זאת במספר הדרוש לביצוע שירותי הייעוץ.

האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, לביצוע שירותי הייעוץ, כי ברשותו כל  .3.1.3

 בהתאם לכל הוראות חוזה זה.

כי ידווח למנכ"ל המועצה מראש, לפני כל התקשרות, על כל קשר עסקי או אחר  .3.1.4

שבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו לבין מי מהגורמים אשר 

 ותיהם ו/או מי ממנהליהם.יספקו שירותים למועצה ו/או מי מבעלי מני

כי מתן שירותים כלשהם על ידו לפרויקט/ים אחרים לא יפגע בביצוע  .3.1.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

היועץ מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו, וכן למלא אחר  .3.1.6

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

וא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן קלון היועץ מצהיר ומתחייב כי לא ה .3.1.7

והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע, כאמור. כן מתחייב הקבלן לנקוט 

 באמצעים הראויים על מנת להבטיח את מניעת העסקתו של עובד, כאמור. 

היועץ יהא מחויב לציית לנוהלי אבטחת מידע, לרבות לעניין הרשאות משתמש,  .3.1.8

וירוס והפצה פנימית וחיצונית בדואר -ישות אנטיגישה לאינטרנט, דר

 האלקטרוני.

הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם  .3.1.9

 קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.

היועץ יבצע את שירותי הייעוץ, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה,  .3.2

 ראה של הרשויות המוסמכות.בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הו
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היועץ יבצע את שירותי הייעוץ בהתאם לסביר והמקובל, לרבות לעניין מספור מסמכים,  .3.3

 העברת מסמכים.

היועץ מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים לביצוע שירותי הייעוץ, לרבות  .3.4

/או דרישות ו/או צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לעניין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו

 תביעות לעניין זה.

יבצע את שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות המקצועיות המקובלות, והכל בצורה יעילה,  .3.5

 מדויקת ומסודרת.

 

 כפיפות .4

היועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו מעת לעת ע"י 

 מנכ"ל המועצה.

 

 ביצוע השירותים ותוקפת ההסכם .5

 המצ"ב לחוזה זה. נספח א'שירותי הייעוץ יבוצעו בהתאם למפורט ב .5.1

למען הסר כל ספק, שירותי הייעוץ כוללים גם את כל אותן מטלות הקשורות ו/או אשר  .5.2

וכמו גם מתכנית העבודה שהוגשה  נספח א'נובעות מביצוע אותם שירותים המפורטים ב

 בשלב הצעת המחיר.

מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה, בפרק היועץ יבצע כל אחת  .5.3

 הזמן הסביר והמקובל, כפי שיקבע ע"י מנכ"ל המועצה, לביצוע אותה התחייבות.

היועץ יבצע את שירותי הייעוץ וימלא את התחייבויותיו נשוא חוזה זה באופן שלא יגרמו  .5.4

נקבעו לביצועו, ככל שהדבר עיכובים כלשהם בתכנון של הפרויקט, ע"פ לוח הזמנים ש

 תלוי בו ו/או במי מהפועלים מטעמו.

היועץ ימסור לפי דרישת מנכ"ל המועצה, דין וחשבון על התקדמות ביצועם של שירותי  .5.5

 הייעוץ.

היועץ ישתתף בישיבות שיקיים מנכ"ל המועצה וזאת במועדים שיתואמו ע"י מנכ"ל  .5.6

 המועצה, ובמקום כפי שיקבע מנכ"ל המועצה.

 

 רההתמו .6

, אשר הינה תמורה כפי שהציע במסגרת הקול קוראהיועץ יהא זכאי לקבל מאת המזמין,  .6.1

 (."התמורה"יועץ )להלן: התמורה המלאה, הסופית והמוחלטת המגיעה ל
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 התמורה תשולם ליועץ לפי אבני הדרך שלהלן: .6.2

 25% ישוביימצב קיים וגיבוש פרופיל  מיפוי

מנחים לבניית עקרונות  -גיבוש חזון, מטרות ויעדים

 התכנית

25% 

 35% שנים 10-גיבוש תכנית אסטרטגית ישובית ל

 15% פרסום הממצאים וגיבוש תהליך מעקב ובקרה

 100% סה"כ

 

יום לאחר תום החודש בו יגיש היועץ חשבון למועצה, וכנגד  45כל תשלום ישולם  .6.3

 חשבונית מס כדין.

זכאי היועץ לכל תשלום, או הטבה יובהר להלן, כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה  .6.4

אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות נסיעות, טלפון, דואר, 

 צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה.

לא תשולם תמורה ליועץ אם לא סופקו בפועל השירותים, לשביעות רצונו המלאה של  .6.5

 המזמין. 

חשבונית וכתוצאה מכך בתשלום, ידאג היועץ שכל כדי למנוע עיכובים באישור ה .6.6

חשבונית המוגשת למזמין תהיה מודפסת ותכלול את כל הפרטים והנתונים הנדרשים 

 כפי שסוכמו עם נציג המזמין. 

ליועץ לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמין בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו,  .6.7

נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת  כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא

 חשבונות, חשבוניות ומסמכים וכיו"ב. 

 

 סיום החוזה .7

, שתחילת נספח א'לתקופה כמפרט בתוקפו של החוזה מכוח נוהל הצעות מחיר זה הינו  .7.1

 החוזה.ביום חתימת שני הצדדים על 

למועצה הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, וזאת  7.1למרות האמור בסעיף  .7.2

יום, וזאת גם במקרה בו היועץ לא הפר חוזה  30לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 

 זה.

היועץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותים למועצה כפי שיידרש ע"י מנכ"ל  .7.3

 המועצה.
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לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את  7.2סקה סיום וביטול החוזה כאמור בפ .7.4

היועץ ו/או את המועצה בהתאם למקרה בפיצוי כלשהו ו/או בתשלום כלשהו למעט 

 להלן. 7.5התשלום כאמור בפסקה 

לעיל, במקרה בו  7.2כאמור בפסקה  ההמועצה חוזה זה בהתאם לזכות הוביטל מהסיי .7.5

ועץ עבור שירותי הייעוץ אשר בוצעו בפועל לשלם לי ההיה עליילא הפר היועץ חוזה זה, 

 .'אנספח עד לאותו מועד ע"פ הנקבע ב

אם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ליועץ תשלומים כלשהם עבור שירותי הייעוץ שלא 

יום ממועד מתן הודעת הסיום  30-, לא יאוחר ממועצהבוצעו, יהא על היועץ להשיבם ל

 והביטול.

להורות על הפסקה בביצוע שירותי הייעוץ לתקופה שלא תעלה על  תהא זכאיתהמועצה  .7.6

 30חודשים מכל סיבה שהיא. חידוש אספקת שירותי הייעוץ יהא בהודעה מוקדמת של  6

שלם המועצה ליועץ עבור שירותי תימים ליועץ. ניתנה הוראה להפסקת שירותי הייעוץ, 

הפסקת שירותי הייעוץ, וזאת  הייעוץ אשר בוצעו בפועל עד למועד בו הורה המועצה על

 .'אנספח ע"פ הנקבע ב

אם שולמו, במקרה כאמור לעיל, ליועץ תשלומים כלשהם עבור שירותי הייעוץ שלא 

יום ממועד מתן הודעת הסיום  30-, לא יאוחר ממועצהבוצעו, יהא על היועץ להשיבם ל

 והביטול.

שירותי הייעוץ לתקופה העולה ( לעיל, בו הופסקה אספקת 7.6במקרה כאמור בסעיף זה )

חודשים, מכל סיבה שהיא, אשר אינה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או מי  6על 

מטעמו, יהא זכאי היועץ, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, שלא לחדש את אספקת 

 שירותי הייעוץ ולבטל חוזה זה בהודעה בכתב למועצה.

 ווה הפרה של חוזה זה ע"י מי מהצדדים.ביטול חוזה זה במקרה כאמור לעיל לא יה

במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על היועץ לערוך חפיפה מסודרת  .7.7

עם הגורם החלופי שימונה ע"י המועצה ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים כאמור 

 .נספח א'הנזכרים ב

ינם בשליטת המועצה, לא ניתן בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שא .7.8

לבצע את העבודות, יעוכב ביצוע שירותי הייעוץ עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע 

 העבודות.

למרות כל האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה תוך  .7.9

יום ממועד מתן הודעה ליועץ, תעמוד למועצה הזכות לבטל חוזה לאלתר בהודעה  15

בכתב ליועץ. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק היועץ ו/או הוגשה 

בקשה למינוי כונס נכסים ליועץ ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות היועץ, ובקשות 

 ידי המועצה.-יום ממתן ההודעה ליועץ, על 15כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 
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לחוזה זה, יהא היועץ רשאי  לעילמיו ליועץ, ע"פ הנקבע עמוד בתשלותאם המועצה לא  .7.10

יום בדבר ההפרה  30לבטל חוזה זה, ובלבד שנתן למועצה הודעה מוקדמת בכתב של 

 הימים האמורים ההפרה לא תוקנה. 30ובתוך 

 

 שירותי הייעוץ .8

 ביצוע שירותי הייעוץ וכל חלק מהם כפופים לאישורו של מנכ"ל המועצה. .8.1

לעיל, על היועץ להמציא למנכ"ל המועצה, עפ"י דרישתו הראשונה, בנוסף לכל האמור  .8.2

ביאורים ו/או מסמכים, אשר היועץ הכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא 

 חוזה זה.

למען הסר כל ספק, היועץ מאשר בזאת, כי ידוע לו שמנכ"ל המועצה יהיה רשאי, בכל  .8.3

ועצים ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו מועד שימצא לנכון, להעסיק, בנוסף ליועץ, י

 למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על היועץ לבצע בהתאם לחוזה זה.

היועץ מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את המועצה ו/או מנכ"ל  .8.4

המועצה ו/או גורמים אחרים כלשהם אשר מונו ע"י המועצה לביצוע השירותים נשוא 

 חוזה זה.

ה לביצוע שירותי הייעוץ, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל היועץ ימנ .8.5

 הדרגים.

למנכ"ל המועצה הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע שירותי הייעוץ של מי מעובדיו/ 

שירותי הייעוץ  , אשר לדעת מנכ"ל המועצה בלבד אינו מתאים לביצועמטעמו של היועץ

לאלתר את אותו אדם,  מור, יהיה עליו להשעותנשוא חוזה זה. הופנתה ליועץ דרישה כא

ומקצועיות כנדרש אשר השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות 

לאותו תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור מנכ"ל המועצה 

 "(.העובד החלופי)להלן: "

היה ונבצר מהיועץ לתת את השירותים בעצמו עקב סיבות שאינן תלויות בו ו/או עקב  .8.6

"ממלא יציאה לחופשה מאושרת כמפורט לעיל, יבחר היועץ ממלא מקום )להלן: 

 ( אשר יובא לאישור בכתב של מנכ"ל המועצה.המקום"

ו למען הסר כל ספק, ביצוע המטלות בחוזה זה על ידי ממלא המקום מותנה באישור

 המוקדם בכתב של מנכ"ל המועצה.

היועץ, ע"פ דרישת מנכ"ל המועצה, יחליף את כל אותם הפועלים מטעמו בביצוע שירותי  .8.7

הייעוץ, וזאת במקרים בהם לדעת מנכ"ל המועצה שירותי הייעוץ אינם מבוצעים כראוי. 

 החלפת כוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון היועץ.
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ח האדם המבצע את שירותי הייעוץ נשוא חוזה זה אם לדעת מנכ"ל המועצה בלבד כו .8.8

אינו מיומן דיו לביצוע שירותי הייעוץ, כאמור בחוזה זה, ומנכ"ל המועצה דרש את 

לעיל, והיועץ לא ביצע לאלתר את ההחלפה, יהא רשאי מנכ"ל  8.7החלפתו, כנקבע בסעיף 

יועץ, המועצה לשכור אדם מתאים ועלות כוח אדם זה תנוכה מתשלומי התמורה ל

 כאמור בחוזה זה.

התחייבותו של היועץ לבצע החלפה של מי מהפועלים מטעמו, בכל הנוגע לפרויקט, אין 

 בה כדי לגרוע מהתחייבות מנהל הפרויקט ללוחות זמנים כנקבע בחוזה זה.

היועץ יהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי מהפועלים  .8.9

גע לשירותי הייעוץ, יתבע את המועצה ו/או מי מעובדי ו/או מטעמו של היועץ, בכל הנו

מנכ"ל המועצה בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעסיק, יהא על היועץ 

לשפות את המועצה ו/או מי מעובדי המועצה ו/או את מנכ"ל המועצה בגין כל תביעה 

 כאמור.

להתחייב ו/או להתקשר ו/או היועץ וכל הפועלים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים  .8.10

 לסכם עם גורם כלשהו בשם המועצה.

 

 זכויות .9

מוסכם על הצדדים, כי ליועץ אין כל זכויות יוצרים במסמכים, על כל סוגיהם, אשר  .9.1

 הוכנו בכל הנוגע למתן שירותי הייעוץ, והבעלות בהם מוקנית ו/או תוקנה למועצה בלבד.

כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל שירותי היועץ מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד  .9.2

הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל המסמכים אשר נמסרו ליועץ כפועל יוצא מביצוע 

 שירותי הייעוץ.

 הוויתור כאמור לעיל, של היועץ, אינו מותנה בדבר, לרבות לא בתשלום כלשהו. .9.3

 המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע. .9.4

 ועץ למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו.בסיום מתן השירותים ימסור הי .9.5

 

 אחריות/ביטוח .10

היועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות וברמה  .10.1

 מקצועית נאותה והוא אחראי לטיב שירותי הייעוץ שבוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו.

אישר מנכ"ל המועצה מסמכים ו/או ביצוע פעולה כלשהיא, והכל בכל הנוגע לשירותי  .10.2

הייעוץ, לא יפטור הדבר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה על פי הדין, ואין 
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באישור כאמור כדי להטיל על המועצה ו/או על מי מהפועלים מטעמו אחריות כלשהי 

 .ייעוץלטיב המסמכים ו/או הפעולות ו/או שירותי ה

למרות האמור לעיל בסעיף זה, היועץ יהיה פטור מאחריותו המקצועית כאמור לעיל 

במקרים בהם המועצה ו/או מי מהפועלים מטעמו דרש לבצע את שירותי הייעוץ באופן 

מסוים, והיועץ הודיע בכתב למועצה כי לפי דעתו המקצועית אין לבצע את שירותי 

למרות הודעתו נדרש היועץ ע"י המועצה לבצע הייעוץ באופן שנדרש ע"י המועצה, ו

 שירותי הייעוץ באותו אופן מסוים אשר נדרש.

( שיגרמו הוא ו/או מי "נזק"היועץ יהיה אחראי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן:  .10.3

מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין, תוך כדי ו/או 

י הייעוץ נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי עקב ביצוע שירות

לגרוע מכלליות האמור, לרבות למועצה ולפועלים מטעמו של המועצה. היועץ יהיה חייב 

לפצות את המועצה ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו אם חיוב של המועצה ו/או עובדיו 

חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה ליועץ דין -ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

הודעה על תביעה כאמור והמועצה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא מנעו מהיועץ להתגונן 

אם ייגרם לכל אדם או גוף שהוא בעקבות  –בשמם כנגד תביעה כאמור על כל נזק שייגרם 

/או את מי איזה מהמעשים הנ"ל, והוא מתחייב לשפות את המועצה ו/או את עובדיו ו

מטעמו, מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילמו המועצה ו/או 

עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות שהמועצה ו/או עובדיו ו/או מי 

מטעמו נשאו בהן בקשר לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו/או 

 הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים. עובדיו ו/או מי מטעמו על פי

היועץ מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטעמו בגין כל פגיעה  .10.4

או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי הייעוץ 

עוץ, והוא מתחייב לשפות את נשוא הסכם זה ו/או בשעה שהם מבצעים את שירותי היי

המועצה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, במלוא הסכום ששילם המועצה בקשר 

לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמועצה נשא בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה 

או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל 

פה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של היועץ להתגונן כנגד תרו

 תביעות כאמור אשר הוגשו כנגד המועצה גם בשמו של המועצה.

לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב היועץ לבטח את כל עובדיו בביטוחים מתאימים  מבלי

 כנגד כל הסיכונים המקובלים.

ן שלא עוכב ביצעו, וזאת בכפוף למסירת כל הודעה ו/או האמור הינו: בהתאם לפסק די

 תביעה כאמור ליועץ בסמוך לקבלתה, כך שהיועץ יוכל להתגונן כנגדה.

היועץ יהיה אחראי על פי הדין לכל נזק אשר ייגרם למועצה, במישרין או בעקיפין,  .10.5

"פ חוזה כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של שירותי הייעוץ אשר עליו לספק ע

 .זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם של שירותי הייעוץ בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר
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המועצה יודיע ליועץ, בהקדם האפשרי, על כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המועצה,  .10.6

אשר היועץ אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה. המועצה יאפשר ליועץ לטפל בעצמו ועל 

 שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור. חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות היועץ כאמור בחוזה זה. .10.7

מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ, לערוך  .10.8

ולקיים על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם זה, באמצעות חברת ביטוח מורשית ובעלת 

ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן שירותי הייעוץ כמפורט באישור עריכת  מוניטין,

להסכם, על כל תנאיו  'בכנספח "(, המצ"ב אישור עריכת הביטוחהביטוח )להלן: "

כמבוטח בביטוחים אלו, לכל  האשכול את להוסיף ומתחייב ,"(ביטוחי היועץ)להלן: "

 משך תקופת ביצוע העבודות.

מקצועית, מתחייב המציע להמשיך ולהחזיק בתוקף פוליסה לביטוח בגין ביטוח אחריות  .10.9

 חוקית לפי דין. אחריות מקצועית כל עוד שיש לו חבות 

היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים  .10.10

הנ"ל מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 

לעניין ביטוחי  וו/או הפועלים מטעמ האשכולסעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 

ן ביטוחי ילעני וו/או הפועלים מטעמ האשכולרכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 

חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 המבוטח.

 האשכולי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ביטוחי היועץ יכללו תנא .10.11

יכלל י. כמו כן האשכולוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי 

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי היועץ לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  

 יום מראש. 30 ,שכולהאאלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

בכל פעם שמבטח היועץ יודיע למועצה, כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מצומצם,  .10.12

מבוטל או לפוג, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב היועץ לערוך את אותו 

יום לפני מועד צמצום או ביטול  30הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 האישור כאמור.או תפוגת 

הינו תנאי מקדמי לביצוע תשלום כלשהוא ליועץ כאמור  הצגת אישור עריכת ביטוח .10.13

 בחוזה זה.

יום מיום חתימת ההסכם,  14ללא כל דרישה מצד מנכ"ל המועצה, מתחייב היועץ, תוך  .10.14

כשהוא חתום כדין  ב' לנספחבהתאם  להמציא לידי המועצה את אישור עריכת הביטוח

-כם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או איבידי מבטחו. מוס

בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי היועץ למוסכם, טיבם, תוקפם, 
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היקפם או העדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של היועץ ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי 

 על המועצה.

( 1) בסעיפיםות המתחייבים מן האמור למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחרי .10.15

, ועל ( באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ3וכולל ) עד

 היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

ו/או מי  האשכולהיועץ מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .10.16

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  ומטעמ

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל. האשכולאת 

היועץ מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  .10.17

 הביטוח.

יעביר היועץ עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של  האשכוללבקשת  .10.18

אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב היועץ לגרום 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי היועץ, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  .10.19

ו/או  האשכולבהמצאת העתקי הפוליסות על ידי היועץ כדי להטיל אחריות כלשהי על 

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את היועץ מאחריותו על פי ההסכם 

 ו/או על פי כל דין.

הינם  האשכולהצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי מותנה ומוסכם בין  .10.20

תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח 

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שליחות .11

צה הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי היועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם המוע .11.1

מעסיק, וכן כי -ולא ייווצרו בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובדאין 

אינו זכאי, ולא יהיה זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד 

 התמורה הנקובה בהסכם זה.

-צהרת היועץ לעיל, מתקיימים יחסי עובדוייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד לה היה .11.2

 מעסיק בין המועצה לבין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, אזי מוסכם כדלקמן:

פי הסכם זה מהווה את עלות המעסיק להעסקת -התמורה ששולמה ליועץ על .11.2.1

ידי הקבלן כולל רכיבי פיצויים, חופשה מחלה, -עובד לביצוע התפקיד המבוצע על

 החובה ותשלומים לביטוח לאומי.גמל, מיסי 
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יום מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה או הינו  30היועץ ישיב למועצה תוך  .11.2.2

עובד שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה במשך כל 

 התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו כעובד שכיר.

ב היועץ לשפות את המועצה עפ"י כל דין בגין כל סכום מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחיי .11.3

בו יחויב לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למועצה כעובד ולא כקבלן 

עצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את 

או תביעה המועצה בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה ו/

להכרה בו ו/או במי מטעמו כעובדי המועצה ו/או הוצאה הנובעת ממנה. כל סכום עודף 

שהיועץ יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, יישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה 

עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו 

 למזמין.

ומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ליועץ מהמועצה עפ"י המועצה יהא זכאי לקזז סכ .11.4

 תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

היועץ מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המועצה יחסי שליחות וכי אינו מוסמך  .11.5

להתקשר ולהתחייב בשם המועצה, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל 

 ין בנפרד.עניין ועני

 

 סודיות .12

היועץ מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, אצל מי  .12.1

מטעמו או אצל חברי הצוות הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא 

אשר אינו נמנה על הצוות המקצועי שמעניק את השירותים מטעמו ונציגי המזמין. היועץ 

אמור עלולה להסב למזמין נזקים ישירים מצהיר שידוע לו כי העברת המידע ה

 משמעותיים במישורים שונים, וזאת במהלך תקופת ההתקשרות וגם לאחריה. 

היועץ מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ואצל חברי הצוות ו/או העובד במהלך  .12.2

 מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא היועץ מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות  .12.3

לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, היועץ 

מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או 

 הסודות המקצועיים.

ו עימו הוא קשור היועץ לא יעביר כל מידע שהוא הנוגע לשירותים לכל גורם אחר שבו א .12.4

שלא לצורך מתן השירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך 

 אישורו המוקדם של המזמין בכתב ובתנאים שייקבע. 
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היועץ מתחייב לדאוג לכך שאנשי הצוות אשר ייטלו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד  .12.5

מירת סודיות בנוסח המצורף אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לש

להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי לתת את השירותים באמצעותם. 

התחייבות כאמור לשמירת סודיות מצורפת כנספח ד' להסכם זה ומהווה חלק בלתי 

 נפרד ממנו.

היועץ מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק  .12.6

 .1977-יטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"זז' )ב

 הוראות סעיף זה לא יחולו על:       .12.7

מידע שידוע לנותן שירותים באופן עצמאי שלא באמצעות פעולה בלתי חוקית  .12.7.1

 שביצע.

מידע שנחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות על פי הדין או שהגילוי מתחייב  .12.7.2

 על פי חוק.

 

 עניינים ניגוד  .13

היועץ מצהיר ומתחייב שלמיטב ידיעתו אין לו, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה לו,  .13.1

במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים 

 עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים.

המזמין על כל כוונה שלו, או מבלי לגרוע מכלליות האמור, על היועץ לדווח מראש לנציג  .13.2

של מי מעובדיו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה, ולפעול בהתאם להוראותיו 

בעניין. המזמין רשאי לא לאשר ליועץ התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות 

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והיועץ יפעל בהתאם להוראות אלו.

ו יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ היועץ מצהיר ומתחייב שלא ייצג א .13.3

נשוא פניה זו, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ושלושה 

 חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

מובהר, כי היועץ מתחייב לדאוג לכך שאנשי צוותו, שיעסקו בשירותים מטעמו, אשר  .13.4

ו חלק במתן השירותים ו/או כל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתמו על ייטל

 13.1התחייבות להיעדר ניגוד עניינים הכוללת, את התחייבויות היועץ כאמור בסעיף 

חתימת אנשי הצוות, מהווה תנאי לתת את השירותים באמצעותם. התחייבות כאמור 

 זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.להעדר ניגוד עניינים מצורפת מסמך ו' להסכם 

על היועץ להודיע למזמין או לנציג מטעמו ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב  .13.5

שבגינם הוא, ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע 

 לו הנתון או המצב האמורים. 
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נמצא  שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הואשל היועץ, בכל  אם לדעת המזמין, מי מטעמו .13.6

או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של היועץ ועל 

 סיום ההתקשרות עם היועץ, מטעם זה בלבד. 

 

 תרופות .14

לא עמד היועץ באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין,  .14.1

הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את לפי שיקול דעתו 

השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון היועץ ומבלי לפגוע בזכות 

 המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.

מוד בהתחייבויותיו על פי כמו כן, המזמין יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שהיועץ לא יע .14.2

הסכם זה או על פי מסמכי הפנייה מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי לכל סעד ותרופה 

 ועל פי הדין.  1970-משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת: .14.3

התמורה המגיעה לנותן שירותים סכום שווה ערך לנזק את הזכות להפחית מ .14.3.1

 ישיר שנגרם כתוצאה מהשירותים. 

את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי היועץ  .14.3.2

 לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

 

 שונות .15

הוקנו לה כאמור מוסכם על הצדדים, כי מנכ"ל המועצה, בכל הנוגע לסמכויות אשר  .15.1

 בחוזה זה, פועל מטעם המועצה, ומנכ"ל המועצה לא יישא באחריות כלשהי כלפי היועץ.

המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו ליועץ או כל סכום מהם כנגד  .15.2

 סכומים אשר יגיעו למזמין מאת היועץ ומכל הסכם שיש לממשלה עם היועץ. 

ישיר למזמין על ידי היועץ ו/או מי מעובדיו, בין במישרין ובין בכל מקרה של גרימת נזק  .15.3

בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו ליועץ את כל 

 הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.

ל חלק ממנו וכן אין הסכם זה הינו אישי, והיועץ אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כ .15.4

הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת מנכ"ל 

 המועצה בכתב ומראש.

היועץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי הייעוץ כולם או מקצם, אלא בהסכמת  .15.5

 מנכ"ל המועצה בכתב ומראש.
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ד המזמין לא יחשבו כוויתור של שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצ .15.6

המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה 

 במפורש ובכתב.

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין  .15.7

 הצדדים, בכפוף לבוררות כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר ועניין כאילו  כל .15.8

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום. 3נתקבלה אצל הצד האחר 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

 __________________ __________________ 

 היועץ המועצה 

 

 

 

 אישור חתימת היועץ

 

 

___________, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _________ אני הח"מ 

(, וכי "היועץ")להלן: ___________  ו___________, ת.ז. ____________, רשאים לחתום בשם

חתימת ה"ה ________ ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת היועץ, מחייבת את היועץ 

יות היועץ כאמור בהסכם זה תואמות את מסמכי היסוד של החברה, לכל דבר ועניין, וכי התחייבו

 ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה שהתקבלה כדין.

 

 

 

      חתימה:   ________________ תאריך:
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 נספח א'

 פירוט שירותי הייעוץ

 

 רקע: .1

לאור גדילתה הדמוגרפית הצפויה בשנים הקרובות ולאור רצון לשפר ולקדם את איכות  .1.1

חיי התושבים, מועצה מקומית כפר ורדים מקדמת תכנית אסטרטגית לפיתוח הישוב 

 (.2030לעשור הקרוב )

מדובר בתהליך אשר יאפשר למועצה לגבש חזון, מטרות על ויעדים אשר יתורגמו  .1.2

 לתכניות עבודה, הנותנות מענה לצרכים שהוגדרו בכל תחומי החיים של הישוב.

 תהליך שיתוף ציבור. בניית התכנית האסטרטגית משלבת .1.3

 

 מתווה נדרש: .2

)חודשיים מיום ההודעה על ביצוע  ישוביימצב קיים וגיבוש פרופיל  מיפוי – 1אבן דרך  .2.1

 : העבודות נשוא חוזה זה(

: חינוך, בריאות, , כגוןשונים םתחומיבהנתונים הקיימים במועצה  איסוף .2.1.1

ציבור, תאורה, שירותים חברתיים, קהילה ופנאי, תשתיות )תחבורה, מבני 

 .וכיוב' כבישים, מרחבים ציבוריים(

 איסוף נתונים מלמ"ס, משרדי ממשלה, בי"ס, עמותות וארגונים ביישוב .2.1.2

 .המשפיעים על כפר ורדים, לרבות רשויות שכנות

 ניתוח תקציב המועצה. .2.1.3

 ביצוע ראיונות אישיים וקבוצתיים עם עובדים ואנשי מפתח בקהילה. .2.1.4

ין ותושבים )גיל הזהב, קבוצות נוער, הורים צעירים קבוצות מיקוד עם בעלי עני .2.1.5

 וכדומה(.

 סקר רוחבי לכלל התושבים  )שיתוף ציבור(. .2.1.6

מיפוי המצב הקיים והפרופיל היישובי, אשר יוצגו בפני מליאת  המועצה.  –תוצר  .2.1.7

 הפרופיל היישובי יכלול גם תמונת מצב עתידית.

נות מנחים לבניית התכנית גיבוש חזון, מטרות על ויעדים )עקרו – 2אבן דרך  .2.2

 : (1)שלושה חודשים מיום סיום אבן דרך  האסטרטגית(

 יחד עם הנהלת המועצה. גיבוש וכתיבת חזון יישובי .2.2.1

 ניסוח מטרות על ברורות וריאליות בהתאם לחזון. .2.2.2

 בהתאם לחזון ומטרות העל. –קביעת יעדים אסטרטגיים  .2.2.3

 הצלחה.הגדרת מטרות רב שנתיות, יעדים שנתיים ומדדי  .2.2.4

 .הגדרת הפערים בין מצב מצוי למצב רצוי .2.2.5

זיהוי התנגדויות מרכזיות בקרב תושבים וכן זיהוי וסימון ציפיות התושבים  .2.2.6

 בהיבטים רחבים בכל תחום.
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 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 חזון, מטרות על ויעדים שיוצגו בפני מליאת המועצה. –תוצר  .2.2.7

 6) (2030שנים )כפר ורדים  10-ישובית ליגיבוש תכנית אסטרטגית  – 3אבן דרך  .2.3

 :(2חודשים מיום סיום אבן דרך 

 -תכנית לתחומי חינוך, רווחה, קהילה ופנאי, תיירות, פיתוח כלכלי, תשתיות  .2.3.1

 .וכיוב' הנדסה ותחבורה

 ניתוח תקציבי לעשור הקרוב. .2.3.2

 שיתוף ציבור, כולל: .2.3.3

 .הקמת צוותי חשיבה מקרב התושבים )או נציגות שלהם( .2.3.3.1

 לציבור וקבלת התייחסויות.הצגת התכנית, כנס חגיגי להצגת התכנית  .2.3.3.2

 (.3)חודש אחד מסיום אבן דרך  פרסום הממצאים – 4אבן דרך  .2.4

 גיבוש תהליך מעקב ובקרה, כולל: .2.5

 .אפיון כלי מדידה ממוחשבים למעקב .2.5.1

 .)יצירת קשר עם חברה, ליווי ותמיכה( .2.5.2

 

 

 

 

 

 המועצה

 

  

 היועץ
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 נספח ב'

 

 אישור קיום ביטוחים

 הרווחהבתחום מתן  שירותי יעוץ 
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה לבין התנאים במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
המועצה המקומית 

 כפר הורדים 

 שם
 למלא

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אחר: שירותי ☒
ייעוץ  אסטרטגי 

למועצה מקומית 
 כפר הורדים

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 למלא

 
 מען

 כפר הורדים
 מען

 למלא

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים עצמית השתתפות
 נוספים
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות  302    ₪ 500,000   2016ביט   צד ג'
 צולבת

 הרחב שיפוי 304

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

כיסוי  315
 לתביעות המל"ל

מבוטח נוסף  321
בגין מעשי או 

 מחדלי המבוטח

מבקש  322
האישור מוגדר 
 כצד ג בפרק זה

 ראשוניות 328

רכוש  329
מבקש האישור 

 ייחשב כצד ג
אחריות 
 מעבידים

  ₪  20,000,000   2016ביט  
 

 הרחב שיפוי 304  

ויתור על  309
 לטובת תחלוף
 האישור מבקש

מבוטח נוסף  319
היה וייחשב 

 מעבידם של הנ"ל

 ראשוניות 328
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 כיסויים

אחריות 
 מקצועית

תאריך   
 רטרו:

 
______

____ 
)נא 

 למלא(

אובדן -301    ₪ 500,000 
 מסמכים 

אחריות  302
 צולבת

דיבה/ -303
 השמצה 

 הרחב שיפוי 304

ויתור על  309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מבוטח נוסף  321
מעשי  בגין

 -ומחדלי המבוטח
 מבקש האישור

מרמה ואי -325
 יושר עובדים 

פגיעה -326
 בפרטיות 

עיכוב/ -327
 שיהוי 
 ראשוניות 328

תקופת -332
 חודשים 6גילוי 

 אחר
 

סעיפי 
רשלנות 

 רבתי/
 -חמורה

 מבוטלים
 
 
 

תאריך 
רטרואקטיבי

- 
 

מוקדם 
ממועד 

חתימת 
החוזה בין 

 הצדדים
 
 

 
 

 נא לאשר
 
 
 
 

 נא למלא
 

        

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 מתכננים/יועצים 038
 הכנת תכנית אסטרטגית – שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ( 092

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
סוג הנכס 

)לדוגמא: 
 רכב/נדל"ן(

 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס 

  
  
  

 



25 
 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ד'

 התחייבות לשמירת סודיות

 2020, ביום ______ בחודש _______ בשנת כפר ורדיםשנערכה ונחתמה ב

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 

 

 את השירותים כהגדרתם להלן; תכפר ורדים מקבלוהמועצה המקומית  הואיל

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת המועצה להגן. והואיל

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המועצה המקומית כפר ורדים כדלקמן:

 

 הגדרות .1

 המופיעה לצידם: בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות

 השירותים" או 

על  נערךשירותי יעוץ למועצה, בהתאם למפורט בנוהל הצעות מחיר אשר   -"שירותי יעוץ" 

 ידי המזמין.

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או 

הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של 

שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו 

 מצוי בנחלת הכלל.

היועץ או העובד בקשר למתן כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי  -"סודות מקצועיים" 

השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או 

 כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 
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 שמירת סודיות .2

ולעשות בהם שימוש  הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת

אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא 

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות 

 המקצועיים.

טחון המדינה, יחסי הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )בי

 .1977 -חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

_______________ 

  



28 
 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי
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 נספח ה'

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 2020 בשנת__________ ביום ______ בחודש  כפר ורדיםשנערכה ונחתמה ב

 על ידי:

____________________ 

 ________________ת.ז. 

 מרח' _______________

 

 והמועצה המקומית כפר ורדים מקבל את השירותים כהגדרתם להלן; הואיל

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו; והואיל

 

 ת כפר ורדים כדלקמן:לפיכך הנני מתחייב כלפי המועצה המקומי

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין  .1

 וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.

נשוא הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ  .2

מתן השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים, אלא אם כן 

 התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

הנני מתחייב להודיע לנותן שירותים ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני,  .3

 לי הנתון או המצב האמורים.  עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף  .4

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. המזמין  2-3

ניגוד עניינים, והנני  רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר

 מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 כן אני מצהיר שידועות לי הוראות הסעיפים הבאים: .5

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או בהונו או ברווחיו,  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 

 

 אני מודיע:בהתאם לכך  .6

בין חברי מועצת המועצה ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי בן  א.

 זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  ב.

בהון או  10% לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות  ג. 

 האשכול.

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הנוהל הצעות מחיר. .7

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 ______________  חתימה: _______________________    שם: _______
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 נספח ו'

 

 1עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון

 

 ספק שירותי ייעוץ.

 השאלון מתייחס לאיתור ניגוד עניינים למועצה המקומית כפר ורדים.

 

 וכהונות תפקידים -  א' חלק

 אישיים פרטים .1

 _____________________________________________ :משפחה שם

 שם פרטי: _______________________________________________

     |__|__|__|__|__|__|__|__|__| זהות  מס'

 רחוב: _______________________________________   :כתובת

 ישוב: ___________________ מיקוד: ____________/עיר

 _________________ :טלפון: _________________ מס' טלפון ניידמס' 

 מס' פקס: ___________________

 

 ועיסוקים תפקידים .2

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

   וכד'(. ת/כיועץ ית,/כקבלן בתאגיד, משרה ת/כנושא ת,/כעצמאי ה,/כשכיר לרבות(

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

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

 

 שם המעסיק

 וכתובתו

תחומי הפעילות של 

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

                                                 
 2/2011בהתאם לנוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים, חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 שם המעסיק

 וכתובתו

תחומי הפעילות של 

 המעסיק

התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 ציבוריים תפקידים .3

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

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

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 מקבילים בגופים או בדירקטוריונים חברות .4

אחרים, בין אם  גופים פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או

 .הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים

 .אחורה שנים 4לתקופה של  קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות להתייחס נא
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

שם התאגיד/ רשות/ גוף 

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 

הכהונה ותאריך 

 סיומה

פעילות מיוחדת  2סוג הכהונה

  3בדירקטוריון

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 המקומית הרשות לפעילות קשר .5

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

 קשר או זיקה זה אליו )ובכלל לגופים הקשורים ורדים אולפעילות המועצה המקומית כפר 

                                                 
שמות בעלי המניות שמינו  –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  2

 אותך

 חברות בוועדות או תפקידים אחרים כגון 3
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 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 קשור שהוא אחרים לגופים שבשליטת המועצה המקומית כפר ורדים או סטטוטוריים לתאגידים

 אליהם(?

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

 .מפורט באופן

 מקבילים או בגופים כדירקטור, מכהן או/ו בגוף אחזקות לו שיש מי כל לרבות -בגוף  עניין" "בעל

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

  .4בבורסה בתאגידים הנסחרים ,1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד

 

 לא / כן

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ ___________________________ 

 

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

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

 .בלבד בהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש

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

 התחלת תאריך ותחום עיסוקו, התאגיד שם לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך ת/בן )למשל: אם

 .בדירקטוריון( מיוחדת ופעילות הכהונה סוג הכהונה

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

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  4

  –"בעל עניין", בתאגיד 

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

או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו,  25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 
 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות 

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

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

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

____________________________________________________________________

 ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ________________________________ 

 

 בתפקיד לממונים או לכפופים זיקות .7

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

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

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

  ?אחרות

 

 לא / כן

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ ___________________________ 

 

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

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

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

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

 

 לא / כן     
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ ___________________________ 

 

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

 עניינים לניגוד חשש של במצב

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

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

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

 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

 

 ועיסוקים תפקידים לעיל )לדוגמה, 8-1בשאלות  נשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא

 להם לפעילות שיש וקשר מקבילים, בגופים או בדירקטוריונים אלה, חברויות קרובים של

 .האשכול(

 

 לא / כן

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 _________________________________________ 

 

 ועיסוקים חיים קורות פירוט .10

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

 .תאריכים כולל ובהווה, בעבר

 



37 
 02/2020נוהל הצעות מחיר מס'  –המועצה המקומית כפר ורדים 

 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 ואחזקות נכסים -ב'  חלק

 

 אחזקות במניות  .11

 עסקיים כלשהם, שלך בגופים שותפות או בעקיפין, או בתאגידים, במישרין מניות החזקת פירוט

 .קרוביך של או

  1968 –ח "התשכ ערך, ניירות בחוק כמשמעו בתאגיד עניין כבעל שלא אחזקה לפרט צורך אין

 .5בבורסה הנסחרים בתאגידים

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

 

 לא / כן

 

 י:/פרט כן, אם

 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות

 התאגיד/הגוף

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

                                                 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 5 5

  –"בעל עניין", בתאגיד 

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

, או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו 25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 
 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או רשאי למנות 

 לעניין ;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים (א)

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

  ;לפקודת מס' הכנסה 102()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

אם המחזיק אינו 

 המועמד

תחום עיסוק  אחוזי החזקות

 התאגיד/הגוף

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

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

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

מועמד, לרבות עסקים בתחומי  אתה שאליו התפקיד עם עניינים ניגוד של במצב להעמידך עשויים

 המועצה המקומית כפר ורדים או נכסים להשכרה? 

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

 

 לא / כן     

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 _________________________________________ 

 

 משמעותי בהיקף כספים ותחב   .13
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 תכנון אסטרטגי

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

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

 כלשהם?  להתחייבויות

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

 

 לא / כן

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ ___________________________ 

 

 עניינים לניגוד חשש של במצב אחרים שעלולים להעמידך נכסים  .14

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

 ת ?/מועמד ה/את שאליו בתפקיד עניינים

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

 .בהם בעלי עניין הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם עניין בעל שאתה גופים של

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא

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

 יועץ או/ו אותו או מייצג/ו בו עובד או/ו בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או/ו בעקיפין,

 .לו חיצוני

 

 לא / כן

 

י: ___________________________________________ /פרט כן, אם

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________



 
 

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 הצהרה -  ג' חלק

 

 _________________מס' ז.ת _____________________ מטה ה/החתום יאנ

 :כי בזאת ה/מצהיר

 

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

 ואמיתיים.

 

 הם מידיעה ולמקורבי, לעצמי, לקרובי בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל  .2

 הפרטים שבו וזאת במקרה הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אם אלא אישית,

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

 

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

 התפקיד. עם עניינים לניגוד חשש

 

חשש לניגוד עניינים  של במצב להיות לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע ת/מתחייב אני .4

המשפטי של המועצה המקומית כפר ורדים  היועץ במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתה של

 בנושא.

 

 יתעוררו במהלך או בשאלון, הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו בו שבמקרה מתחייב/ת לכך אני .5

עניינים,  לניגוד חשש במצב של אותי העלולות להעמיד מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל, הדברים

 בכתב הרלבנטי המידע לו את ביועץ המשפטי של המועצה המקומית כפר ורדים, אמסור איוועץ

 הנחיותיו. לפי ואפעל

 

ש המידע, מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופ .6

 .1998 –התשנ"ח 

 

 

 

 

____________________                                  _________________ 

 חתימה                           תאריך

 

 

 הצעת מחיר –' 



 
 

 
 חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

 חתימת המציע:__________  ________________תאריך: 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלובהזכויות © 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 


