
 
 

 
 לשכת ראש המועצה /ורדים-מועצה מקומית כפר

  
 מועצה מקומית כפר ורדים

 2/2021נוהל הצעות מחיר 

 לשירות ממשל עבור המועצה המקומית כפר ורדים

 כללי .1

 נפש. 6,700 -כפר ורדים הינו יישוב קהילתי השוכן בגליל המערבי, המונה כ 1.1

חתמה עם רשות מקרקעי ( "המועצה"המועצה המקומית כפר ורדים )להלן:  1.2

יח"ד, אשר יגדילו את אוכלוסיית כפר ורדים  2,000-ישראל על הסכם לשיווק כ

 ביותר מפי שניים.

בשים לב לגידול הצפוי באוכלוסייה ביישוב צפויה המועצה לאתגרים שונים  1.3

 המחייבים קידום נושאים שונים בכנסת ובממשלה.

וייעץ לה בכל הקשור לקשרי  לפיכך, המועצה מבקשת להתקשר עם יועץ שילווה 1.4

 ממשל.

  

 תיאור העבודה:  .2

( חודשים, וכן ייעוץ וייצוג מול 12עשר )-ליווי קבוע של המועצה לתקופה של שניים

משרדי הממשלה השונים והכנסת, וקידום האינטרסים של המועצה עפ"י צרכי המועצה 

 והנחיותיה.

 

 סף להשתתפות בהליך: תנאי .3

רשאי להשתתף בנוהל הצעות מחיר זה מציע שהוא יחיד או שותפות לא רשומה או 

בכל תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה לנוהל הצעות מחיר, 

 , המפורטים להלן:התנאים, במצטבר

ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל אסמכתאות, יהיו על שם -ההצעה תוגש על 3.1

 המשתתף בהצעה.

תוקף( הנדרשים על ניהול פנקסי חשבונות -נו בעל כל האישורים )ברהמציע הי 3.2

. 1976-ורשומות על פי חוק גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

להוכחת סעיף זה יצרף המציע אישור ניהול ספרים כחוק ואישור ניכוי מס 

 במקור.

י המשק ידיעת המערכת הפוליטית והרגולטורית על בוריה, הבנה של צרכ 3.3

 והיכרות מעמיקה של דרכי הפעולה של משרדי הממשלה השונים.

בעלת רשת קשרים ענפה המבוססת על מקצועיות ויחסי אמון עם הגורמים  3.4

 המחליטים והמשפיעים בממשל ובמשק הישראלי.



 
 

 

גיבוי כל מהלך במחקר, ותוך הסתמכות על הכרת השוק והכוחות הפועלים בו,  3.5

מוקדי הפעילות הרלבנטיים, היעילים  לוחות הזמנים הפרלמנטאריים,

 והמשפיעים ביותר.

היתר כניסה ושהיה בכנסת ובמשרדי הממשלה, קבלת מידע חיוני מזירות  3.6

הכנסת והממשלה בזמן אמת, כמו גם מגופים ציבוריים. ניטור המידע, מעקב 

אחר יוזמות פרלמנטריות והחלטות ממשלה, מעקב ויצירת רצף סיפורי של 

 ריים וקבלת ההחלטות תהליכים רגולטו

 

 אסמכתאות .4

 המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכים כדלקמן:

אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק, וכן אישור תקף לפי  4.1

חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, 

 .1976-העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, התשל"ו

 אישור תקף לניכוי מס במקור. 4.2

 מציע שהינו תאגיד יצרף אישור עו"ד או רו"ח על מורשי החתימה בתאגיד. 4.3

 .3.5-ו 3.4מסמכים שיגבו את הניסיון המקצועי ומסמכים כאמור בס'  4.4

 בעבודות וניסיונו השכלתי שלו, הרקע המקצועי המציע ייפרט את הרקע 4.5

 קודמות. להצעה יצורפו קוה"ח של המציע.

ידי המציע, וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד. -תצהיר העסקת עובדים זרים, חתום על 4.6

מציע או כל בעל זיקה אליו אשר הורשע, בשנתיים האחרונות, בפסק דין חלוט 

בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, הצעתו לא תובא לדיון 

 כלל.

לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי תצהיר  4.7

ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או 

פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על 

אומת ע"י ידי המציע, וכן חתום ומ-המשך תפקוד המציע. התצהיר יהא חתום על

 עו"ד.

 .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עשויה להיפסל 4.8

 

  :הבהרות מסמכי הנוהל הצעות מחיר .5

 

 

 



 
 

 

 

 

 

בלבד, מנכל"ית המועצה המקומית  wordשאלות הבהרה ניתן להעביר, בקובץ  5.1

 , tami@k-vradim.org.ilבדוא"ל  09/03/2021כפר ורדים לא יאוחר מתאריך 

 .04-9977142המציעים לוודא קבלת השאלות בטלפון . על 14:00עד השעה 

, והן תהוונה חלק בלתי נפרד 11/03/2021תשובות תועברנה למציעים עד ליום  5.2

 ממסמכי ההצעה.

המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות לנוהל הצעות  5.3

ר, מחיר, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי נוהל הצעות מחי

ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן: "שינויים והבהרות"(. 

השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי נוהל הצעות מחיר 

 ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים ויפורסמו באתר המועצה.

 

 הצעת המחיר .6

 על המציע לרשום בטופס הצעת המחיר המצורפת את התמורה.

 

 

 

 הצעות, מועדים:הגשת ה .7

המציע ישלח את כל מסמכי נוהל הצעות מחיר ונספחיו כשהם סרוקים, חתומים 

וממולאים כדבעי בידי המציע אל מועצה מקומית כפר ורדים, לכתובת דוא"ל 

mazkirut@k-vradim.org.il :14:00בשעה  18/03/2021, לא יאוחר מיום. 

 

 בחינת ההצעות: .8

 ההצעות יבחנו בשני חלקים:

 
 מהציון הסופי 40% –מחיר מוצע  8.1

 הנוסחה לחישוב הניקוד: 

(
 ההצעה הזולה ביותר

הצעת המציע
) ∗ 40 

 
 

 



 
 

 

 

 מהציון הסופי, תבחן לפי הפרמטרים שלהלן.  60%מקצועיות  8.2

 יצרף להצעתו הצעה לתוכנית עבודה הכוללת אבני דרך, לוח זמנים המציע

המציע יוזמן להתרשמות בפני המועצה, התרשמות אשר  .ותוצרים מצופים

יינתן להתרשמות  60%. לכן, משקל של לה משקל רב בבחירת הזוכה

 הוועדה מהמציעים, על פי החלוקה הבאה:

 
משקל מציון  אופן בדיקה  רכיב

סופי בעבור 
איכות וטיב 

 שירות
התרשמות מניסיון המציע  ניסיון המציע 

שבוצעו על ואיכות השירותים 
ידי המציע בהתאם למסמכים 

 שיוצגו במסגרת ההצעה.
 

20% 

עבודה מקצועית עם 
 מקבלי השירות

שביעות כללית מעבודת המציע 
המציע יצרף  ע"י הממליצים.

להצעתו המלצות/ רשימת 
לקוחות ממליצים, המפרטת 
אנשי קשר וטלפונים ליצירת 

 קשר עמם.
 

20% 

בלתי התרשמות 
אמצעית מניסיון 

 המציע. 

 קיום ראיון עם המציע.
 

20% 

 
 .22/03/2021על המציע להכין עצמו להופיע בפני המועצה ביום 

 

בעת ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים,  8.3

זמנים אמינות, שירותיות, איכות עבודות, סדר, עמידה בחוזה, עמידה בלוחות 

או עדכונם, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל 

אינה רשימה סגורה, המועצה רשאית לשקול שיקולים נוספים על השיקולים 

 הרשומים לעיל.

המועצה תפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים )גם אם המציע לא ציין אותם  8.4

מתן חוות דעת על המציע. חוות לצורך  פי שיקול דעתה המוחלט-עלבהצעתו(, 

 ידו. -דעת אלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב עבודות המציע שבוצעו על

המועצה רשאית לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון המועצה לצורך ניקוד  8.5

 סעיף זה.

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמים עבורם בוצעו  8.6

יקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף. יקבל נ עבודות, לא

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו זו. 



 
 

 

 

נקודות  0מסוים גם ההצעות רשאי המועצה להעניק בפרמטר  דירוג במסגרת 8.7

 להצעה.

הניקוד לאיכות ההצעה והמציע יינתן על סמך מסמכי ההצעה, ועל חוות דעת  8.8

 ראש המועצה.

ה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן המועצה תהי 8.9

ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור,  הסבר

 רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 :ניגוד עניינים .9

עיסוקיו האחרים של המציע לבין השירותים המציע הזוכה יצהיר שאין ניגוד עניינים בין 

המבוקשים בהליך זה. על המציע הזוכה לצרף פירוט מלא של מכלול השירותים 

וההתקשרויות של המציע ומשרדו, אל מול המועצה, חברי המועצה ועובדיה הבכירים. 

ים כן המציע הזוכה יפרט ויציין כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינ

 כאמור.

 

 חובת הזוכה בנוהל הצעות מחיר: .10

( ותימסר לו הודעה "הזוכה"מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן:  10.1

בכתב על זכייתו, יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו, בנוסח שנשלח 

אל המציע יחד עם מסמכי הליך זה, ולהחזירו למועצה כשהוא חתום כדין, תוך 

דעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו בנוהל הצעות מחיר, וכן ימים מתאריך הו 7

להמציא למועצה תצהיר ניגוד עניינים ואישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת 

 ביטוח באותו מועד כאמור.

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו, כולן או מקצתן, תהא המועצה רשאית עפ"י  10.2

צעות מחיר, וכן למסור את שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו בנוהל ה

ידו, והזוכה יפצה את המועצה על כל -ביצוע הנוהל הצעות מחיר למי שיקבע על

 הפסד שיגרם לו בגין כך. 

אין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה  10.3

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו לנוהל הצעות מחיר.

 

 

 



 
 

 

 ת כלליותהוראו .11

 המועצה רשאית לבטל את ההליך בכל עת ו/או לא לקבל הצעה כלשהי. 11.1

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה  11.2

כלשהי בתנאי שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה. המועצה תהא רשאית, אך 

ת לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן ו/או להשלים א

 הצעתו, לפי שיקול דעתה המלא, בתנאים שיקבע.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה, או את כולן, ולבטל את  11.3

ההליך, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. במקרה של ביטול לא תהיה 

למציעים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך ולא תהא המועצה חייבת 

 או לשלם להם תשלום כלשהו. לפצות את המציעים ו/

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירות אודות המציע ומשרדו, לפי  11.4

ראות עיניה, כולם או מקצתם, בין היתר אודות עברם וניסיונם, וכן את הזכות 

 לדרוש הבהרות והסברים.

רשאית המועצה, בכל עת שיראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות, לדרוש  11.5

לים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות מהמציעים, להש

נוספות )להלן: "הפרטים"( לשביעות רצונה המלא ורשאית הוא לעשות כן בכל 

עת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, 

ניסיונו המקצועי ותוכן הצעתו, במסגרת שיקוליו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי 

מציע יהא חייב לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע, אם לא יעשה כן, 

 רשאית המועצה שלא לדון בהצעה של המציע.

במסגרת בחינת עמידתו של המציע ומשרדו בדרישות הניסיון המוכח הקודם,  11.6

שומרת המועצה לעצמה את הזכות לבחון כל נתון רלוונטי לדעתה הקשור ביועץ 

ות האמור: ניסיונו הקודם של גופים אחרים עם המציע לרבות ומבלי לגרוע מכללי

ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של המציע ו/או משרדו, סיבות 

להפסקת התקשרות של גופים אחרים עם המציע ו/או משרדו, סיבות להימנעות 

מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע ומשרדו, רמת אמינותו של המיועד 

וכן הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח  לשמש כיועץ

האדם המועסק על ידי המציע ומשרדו. המציע ומשרדו, בהגשת הצעתם, 

 נותנים הסכמתם לעריכת בדיקות אלו. 

המציע ומשרדו מתחייבים לעדכן את המועצה, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון  11.7

/או העדכון בתקופה שבין הגשת לגבי מידע שמסרו, במידה ואירע השינוי ו

 מסמכי ההצעה ועד לקבלת ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ראש המועצה –אייל שמואלי 

 מועצה מקומית כפר ורדים

 
 



 
 

 

 לשירות ממשל   __ פניה מס'
 

 הצעת מחיר
 

_______________ מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי אני הח״מ 
וכי הנני מסכים  עבור המועצה המקומית כפר ורדים לשירות ממשל הליך לקבלת הצעות

 להם ומתחייב לפעול על פיהם.
 

(  ₪)במילים: _____________________   ₪סה״כ התמורה החודשית: _______ 

 –. הצעה שתהיה גבוה מסכום זה ₪ 10,000-החודשית המוצעת לא תהיה גבוה מ)התמורה 

 תפסל(.

 

 הצעת המחיר אינה כוללת מע"מ.  

 

 פרטי המציע:

 _____________________  שם המציע:

 _____ ________ )במקרה של תאגיד(:     שמות החותמים בשם המציע

 _____________________המציע: כתובת 

 ______________________       תאריך:    
 ______________________חתימת המציע:          

 
  



 
 

 
 
 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר 

עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים שהוזהרתי כי 
 בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן: 

 (."המציע"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

מועצה  של 2021_/2( וכחלק מנוהל הצעות מחיר מס' וק עסקאות גופים ציבוריים""ח)להלן: 

 . לשירות ממשל מקומית כפר ורדים

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת סמן ]הנני מצהיר/ה כי:  .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

קאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים מונח זה בחוק עס

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

  עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק

עו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור עסקאות גופים ציבוריים( הורש

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה לפנייה  הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות 1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה. 

ע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרו .4

 התאגיד, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
 ולראיה באתי על החתום: 

 

 
 אישור

 
___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב אני, עו"ד 

בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 
_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

קבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים ה
 וחתם/מה עליו בפניי.

 

  

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 חתימה וחותמת   תאריך



 
 

 
 
 
 

 2020מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל הצעות מחיר מס' ___/
 

 חוזה לשירות ממשל

 2020שנערך ונחתם בכפר ורדים ביום ___ בחודש ___, 
 
 

 ורדים-מועצה מקומית כפר  ב י ן :
 

 (המועצה"")להלן:         
 

 ________ ח.פ. ___________  ל ב י ן :
 _____________ מרח'                          

 ("היועץ")להלן:         
 

 (;"השירותים")להלן:  לשירות ממשלוהמועצה מבקשת  הואיל:
 ולצורך הכנת התוכנית על המועצה להתקשר עם יועץ; והואיל:
)להלן:  לשירות ממשל, 2/2021מחיר מס'  והמועצה פרסמה נוהל הצעות והואיל:

 "(;הנוהל"
 והצעתו של היועץ נבחרה כהצעה הזוכה בנוהל; והואיל:
כי היועץ יכין את התוכנית כמפורט ובהתאם לכל הוראות והצדדים מעוניינים,  והואיל:

 חוזה זה ונספחיו.
 

 :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  1.2

 חוזה זה.

 הגדרות: 1.3

ראש המועצה כפר ורדים, וכן כל מי שנתמנה על ידו לייצגו   - "ראש המועצה" 1.3.1

, או באופן כללי ו/או כל לצורך פקוח על ביצועו של חוזה זה

אדם שנקבע ע"י המועצה, לשם מתן הוראות וכד' בדבר 

 .פקוח על ביצוע השירותים

מי שיתמנה על ידי המועצה ו/או ראש המועצה לניהול  –"היועץ בפועל"  1.3.2

 הפרויקט.

 

 העסקה .2

המועצה מוסרת בזאת ליועץ והיועץ מקבל בזאת על עצמו, לבצע ולספק למועצה את כל 
(, לגבי תכולת העבודה"המצ"ב לחוזה זה )להלן: "נספח א' הנדרשות כמפורט ב השירותים

 הגשת התוכנית, לרבות כל הכרוך ו/או הנובע מהן וזאת בהתאם לכל הוראות חוזה זה.
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 הצהרות והתחייבויות היועץ .3

 היועץ מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן: 3.1

 בביצוע השירותים.כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון  3.1.1

כי עומד לרשותו צוות עובדים בעל הכישורים הנדרשים לביצוע השירותים,  3.1.2

 וכל זאת במספר הדרוש לביצוע השירותים.

כי ברשותו כל האמצעים, לרבות אמצעים כספיים, לביצוע השירותים,  3.1.3

 בהתאם לכל הוראות חוזה זה.

כי ידווח למועצה מראש, לפני כל התקשרות, על כל קשר עסקי או אחר שבינו   3.1.4

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

 שירותים למועצה ו/או מי מבעלי מניותיהם  ו/או מי ממנהליהם.

כי מתן שירותים כלשהם על ידו ללקוחות אחרים לא יפגע בביצוע  3.1.5

 חייבויותיו כאמור בחוזה זה.הת

היועץ יבצע את השירותים, לרבות כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה, בהתאם  3.2

 לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות.

היועץ מצהיר ומאשר, כי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים לביצוע השירותים, לרבות  3.3

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

 תביעות לעניין זה.

 

 כפיפות .4

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

 ראש המועצה.

 

 אופן הביצוע .5

היועץ יחל בביצוע השירותים ממועד חתימת הסכם זה, בהתאם למועד בו יורה לו ראש  5.1

תחילת ביצועם, ויסיימם במועד בו יסתיימו כל השירותים והגשת התוכנית  המועצה על

 למועצה.

היועץ ימסור לפי דרישת ראש המועצה, דין וחשבון על התקדמות ביצועם של  5.2

 השירותים.

היועץ ישתתף בישיבות שיקיים ראש המועצה וזאת במועדים שיתואמו ע"י ראש  5.3

 המועצה, ובמקום כפי שיקבע ראש המועצה.

 

 תמורהה .6

"י חוזה זה, ישולמו ליועץ תמורת השירותים ותמורת כל התחייבויותיו של היועץ עפ 6.1

התמורה החודשית כפי שפורטה בהצעה שהגיש במסגרת נוהל הצעות המחיר, או 

 בהתאם למו"מ שנוהל עימו עפ"י כל דין.



 
 

 

 יום מתום החודש בו יגיש היועץ דרישת תשלום. 45התשלום הינו חודשי, וישולם  6.2

למען הסר כל ספק, היועץ איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום נוסף  6.3

 לעיל. 6.1כלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעיף 

 

 סיום החוזה .7

למועצה הזכות לסיים ולבטל חוזה זה בכל מועד שהוא, וזאת לאחר מתן הודעה  7.1

 הפר חוזה זה.יום, וזאת גם במקרה בו היועץ לא  15מוקדמת בכתב של 

היועץ יספק בתקופת ההודעה המוקדמת, שירותים למועצה כפי שיידרש ע"י ראש  7.2

 המועצה.

לעיל לא יהווה הפרה של חוזה ולא יזכה את היועץ  7.1סיום וביטול החוזה כאמור בפסקה  7.3

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

 לן.לה 7.4כאמור בפסקה 

לעיל, במקרה בו  7.1סיימה וביטלה המועצה חוזה זה בהתאם לזכותה כאמור בפסקה  7.4

 לא הפר היועץ חוזה זה, יהיה עליה לשלם ליועץ עבור התקופה עד סיום ההסכם.

 12המועצה תהא זכאית להורות על הפסקה בביצוע השירותים לתקופה שלא תעלה על  7.5

ימים  30תים יהא בהודעה מוקדמת של חודשים מכל סיבה שהיא. חידוש אספקת השירו

ליועץ. ניתנה הוראה להפסקת השירותים, תשלם המועצה ליועץ עבור השירותים אשר 

 בוצעו בפועל עד למועד בו הורתה המועצה על הפסקת השירותים.

במקרה של סיום ו/או ביטול חוזה זה, כאמור לעיל, יהא על היועץ לערוך חפיפה מסודרת  7.6

ימונה ע"י המועצה ויעביר אליו את כל התיקים והמסמכים עם הגורם החלופי ש

 שברשותו שעניינם השירותים נשוא חוזה זה.

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המועצה, לא ניתן  7.7

לבצע את השירותים, יעוכב ביצוע השירותים עד למועד בו ניתן לחדש את ביצוע 

 השירותים.

האמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה תוך למרות כל  7.8

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 

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

ידי -יום ממתן ההודעה ליועץ, על 15כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו תוך 

 המועצה.

 

 השירותים .8

 ביצוע השירותים וכל חלק מהם כפופים לאישורו של ראש המועצה. 8.1

בנוסף לכל האמור לעיל, על היועץ להמציא לראש המועצה, עפ"י דרישתו הראשונה,  8.2

/או מסמכים, לשירותים שהיועץ ביצע כפועל יוצא מהתחייבויותיו נשוא חוזה  יםהסבר

 זה.



 
 

 

למען הסר כל ספק, היועץ מאשר בזאת, כי ידוע לו שראש המועצה יהיה רשאי, בכל  8.3

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

 ועץ לבצע בהתאם לחוזה זה.למועצה בכל הנוגע לשירותים אשר על הי

 היועץ ימנה לביצוע השירותים, כאמור בחוזה זה, כוח אדם איכותי, וזאת בכל הדרגים. 8.4

לראש המועצה הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע השירותים של מי מעובדיו/ 
השירותים נשוא  , אשר לדעת ראש המועצה בלבד אינו מתאים לביצועמטעמו של היועץ
לאלתר את אותו אדם, אשר  ליועץ דרישה כאמור, יהיה עליו להשעות חוזה זה. הופנתה

ומקצועיות כנדרש לאותו השעייתו נדרשה, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיומנות 
תפקיד גם ע"פ הנקבע בחוזה זה, אשר העמדתו כפופה לאישור ראש המועצה )להלן: 

 "(.העובד החלופי"

יחליף את כל אותם העובדים מטעמו בביצוע היועץ, ע"פ דרישת ראש המועצה,  8.5

השירותים, וזאת במקרים בהם לדעת ראש המועצה השירותים אינם מבוצעים כראוי. 

 החלפת כוח אדם כאמור לעיל תהא על חשבון היועץ.

היועץ יהא המעסיק של כל העובדים מטעמו בכל הנוגע לפרויקט. אם מי מהעובדים  8.6

תים, יתבע את המועצה ו/או מי מעובדי ו/או ראש מטעמו של היועץ, בכל הנוגע לשירו

המועצה בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעסיק, יהא על היועץ לשפות 

 את המועצה ו/או מי מעובדי המועצה ו/או את ראש המועצה בגין כל תביעה כאמור.

ר ו/או היועץ וכל העובדים מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקש 8.7

 לסכם עם גורם כלשהו בשם המועצה.

 

 אחריות/ביטוח .9

היועץ מתחייב לבצע את השירותים במסירות, ללא שיקולים זרים, בנאמנות וברמה  9.1

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

מו בגין כל היועץ מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו ו/או את מי מהפועלים מטע 9.2

פגיעה או נזק )רכושי ו/או גופני( אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים 

נשוא הסכם זה ו/או בשעה שהם מבצעים את השירותים ורדים לצורך מילוי תפקידם 

כאמור, והוא מתחייב לשפות את המועצה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, במלוא 

בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמועצה הסכום ששילמה המועצה 

נשאה בהם בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור, והכל מבלי לגרוע מזכויות המועצה 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או 

ר הוגשו כנגד המועצה גם בשמה גורע מזכותו של היועץ להתגונן כנגד תביעות כאמור אש

 של המועצה.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב היועץ לבטח את כל עובדיו בביטוחים 
 מתאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים.

היועץ יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למועצה, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע  9.3

ר עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם לקוי ו/או רשלני ע"פ דין של השירותים אש

 או ביצועם של השירותים בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.

למען הסר כל ספק, האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על היועץ לעיכובים 
 אשר ייגרמו עקב מעשה ו/או מחדל של המועצה או מי מטעמה. 

 



 
 

 

דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד המועצה,  המועצה תודיע ליועץ, בהקדם האפשרי, על כל 9.4

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

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

 האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות היועץ כאמור בחוזה זה.
היועץ על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב היועץ, לערוך מבלי לגרוע מאחריותו של  9.5

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

מוניטין, ביטוחים המבטחים את חבותו בשל מתן השירותים כמפורט באישור עריכת 

להסכם, על כל תנאיו  נספח ב'"(, המצ"ב כאישור עריכת הביטוחהביטוח )להלן: "

 "(. ביטוחי היועץ)להלן: "

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

יום מיום חתימת ההסכם,  14ללא כל דרישה מצד ראש המועצה, מתחייב היועץ, תוך  9.6

ידי מבטחו. להמציא לידי המועצה את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין ב

בדיקתו, כדי -מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי

להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי היועץ למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

העדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של היועץ ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי על 

 המועצה.

למועצה, כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מצומצם, בכל פעם שמבטח היועץ יודיע 
מבוטל או לפוג, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב היועץ לערוך את אותו 

יום לפני מועד צמצום או  60הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 ביטול או תפוגת האישור כאמור.

אחריות באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות ה 9.7

, ועל היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את דרישה מזערית המוטלת על היועץ

 גבולות האחריות בהתאם.

היועץ מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה  9.8

ממנו להתחיל בביצוע ומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו והמועצה תהיה זכאית למנוע 

 ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לה לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.

פי הסכם -אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, לא תפגע בהתחייבויות היועץ על 9.9

 זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

ביטוח שיומצא ע"י היועץ והיועץ מתחייב המועצה רשאית לבדוק את אישור עריכת ה 9.10

לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. היועץ 

מצהיר כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותה של 

המועצה להורות על תיקון ביטוחי היועץ כמפורט לעיל, אינה מטילה עליה ו/או מי 

כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו  מטעמה

 ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על היועץ על פי הסכם זה.

היועץ מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי  9.11

פי הצורך ויהיו בתוקף הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת ל

 במשך כל תקופת ההסכם.

 



 
 

 

למרות האמור לעיל, היועץ מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף  9.12

 שנים. 7 -לכל התקופה בה היועץ עלול להימצא אחראי עפ"י חוק/דין ולא פחות מ

י יום לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב היועץ להפקיד ביד 15-לא יאוחר מ 9.13

 המועצה אישור ביטוח חדש בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.

היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת  9.14

ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך 

 להתקיים בפועל.

א והיועץ לא המציא אישור בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי 9.15

ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה המועצה 

רשאית, אך לא חייבת, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא 

ישלמם לדרישתה. המועצה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו 

 בותם מהיועץ בכל דרך אחרת.ליועץ בכל זמן שהוא או לג

היועץ מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המועצה ו/או על  9.16

ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב היועץ שלא לעשות ו/או לא 

לגרום להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או 

 נזק לרכוש.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח  9.17

המצורף להסכם זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ שאינה פוטרת 

אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על היועץ לבחון את החשיפה לחבות ולקבוע את 

עץ מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה גבולות האחריות בהתאם. היו

ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים 

 כאמור. 

אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחיו המפורטים באישור  9.18

או המשלים כאמור. בכל הביטוח, מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/

ביטוח נוסף או משלים לביטוחי היועץ כאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף 

כלפי המועצה )לעניין ביטוחי רכוש(, ושם המבוטח יורחב לכלול את המועצה )לעניין 

 ביטוחי חבויות( בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

מועצה. כן מתחייב היועץ להמציא הפוליסות לא תשוננה ולא תבוטלנה אלא בהסכמת ה 9.19

למועצה, מיד עם דרישתה, העתקים חתומים של ביטוחיו. בכל מקרה של אי התאמה 

בין האמור בהעתקי ביטוחי היועץ לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המועצה, מתחייב 

היועץ לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם 

רש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות בזה במפו

אישור בדבר התאמת, והדבר לא יטיל אחריות כלשהיא על המועצה לא יצמצם את 

 אחריותו של היועץ על פי חוזה זה או על פי כל דין.

ע"י ביטוחי היועץ יכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך  9.20

 המזמין ועל ידי גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות".

 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה. 9.21



 
 

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות .10

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם המועצה הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי  10.1

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

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

 מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה.

-היה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרת היועץ לעיל, מתקיימים יחסי עובד 10.2

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

פי הסכם זה מהווה את עלות המעסיק -התמורה ששולמה למתכנן על 10.2.1

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

 חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי.

מהמועד בו ייקבע כי מי מטעמו היה או יום  30היועץ ישיב למועצה תוך  10.2.2

הינו עובד שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה 

במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכורת שהייתה משולמת לו 

 כעובד שכיר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב היועץ לשפות את המועצה עפ"י כל דין בגין כל סכום  10.3

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

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

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

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

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.

המועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע למתכנן מהמועצה  10.4

 אי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.עפ"י תנ

היועץ מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין המועצה יחסי שליחות וכי אינו מוסמך  10.5

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

 בכל עניין ועניין בנפרד.

 

 שונות .11

גע לסמכויות אשר הוקנו לה כאמור מוסכם על הצדדים, כי ראש המועצה, בכל הנו 11.1

 בחוזה זה, פועל מטעם המועצה, וראש המועצה לא יישא באחריות כלשהי כלפי היועץ.

רשאי להעביר או  היועץ אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא 11.2

למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת ראש המועצה בכתב 

 ומראש.

יועץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או מקצם, אלא בהסכמת ה 11.3

 ראש המועצה בכתב ומראש.



 
 

 

הסמכות המקומית הבלעדית בנוגע לכל סכסוך ו/או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין  11.4

 הצדדים, תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

דבר וענין כאילו נתקבלה  כל הודעה לעניין חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל 11.5

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

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 __________________ __________________ 

 היועץ המועצה 
 

 אישור חתימת היועץ

 
ו_________, ת.ז. אני הח"מ ____, עו"ד מאשר בזה, כי ה"ה  ___________, ת.ז. _______ 

(, וכי חתימת ה"ה _______ "היועץ")להלן: ___________  ________, רשאים לחתום בשם
ו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת היועץ, מחייבת את היועץ לכל דבר ועניין, וכי 

מסמכי היסוד של המועצה, ובהתאם להחלטת התחייבויות היועץ כאמור בהסכם זה תואמות את 
 דירקטוריון שהתקבלה כדין.

 
      חתימה:   __________  תאריך:

  



 
 

 
 

 נספח א 
 תכולת העבודה

 
לאור גדילת מספר התושבים המתגוררים בכפר ורדים ולשם שיפור איכות חיי  .1

קבוע התושבים, מועצה מקומית כפר ורדים מעוניינת לשכור שירותי ממשל ולובי באופן 

בתשלום חודשי, בכדי לקדם נושאים הקשורים במועצה מול משרדי הממשלה, לרבות 

 נושא הטבות המס. 

 
 מתווה נדרש: .2

ליווי קבוע למשך שנה של הנהלת המועצה וייצוג במשרדי הממשלה השונים וקידום 

 האינטרסים של המועצה עפ"י  צרכי המועצה והנחיותיה.

 
 :עבודה מול גורמים רגולטוריים .3

טיפול בנושאים רגולטוריים, סטטוטוריים, ציבוריים, פוליטיים ואחרים שיש להם  .3.1

נגיעה למועצה מול הדרג הממשלתי, הרגולטורי והפוליטי לשם השגת יעדים 

 .ספציפיים

חיזוק שיתוף הפעולה עם גורמי הרגולציה השונים למועצה, תוך טיפוח יחסים  .3.2

פקידות המקצועית, ועדות מקצועיים עם מקבלי ההחלטות, נבחרי ציבור, ה

 .הכנסת, גורמים ורשויות ציבוריות אחרים וכל גורם רלבנטי אחר

פוליטי לרבות: גיבוש דרכי הפעולה לקידום המטרה, הכנת -לובי אסטרטגי .3.3

ניירות עמדה לגבי נושאים העומדים על הפרק, ייזום פעולות פרלמנטאריות, 

 .פעילות ממוקדת מול משרדים ממשלתיים

כל פעילות בכנסת ובממשלה או בכל מוסד ממשלתי אחר אשר  איתור אחר .3.4

עשויה להשפיע על המועצה על יעדיה ו/או על תחומי פעולתה בין במישרין בין 

 .בעקיפין

יצירת לובי מתאים לקראת דיונים הנוגעים במועצה בוועדות הכנסת, מליאת  .3.5

 .הכנסת, ישיבות סיעות ועוד

יקול דעת המועצה, לשם קידום ייעוץ וטיפול בכל נושא אחר בהתאם לש .3.6

 .מטרותיה והצגתן בפני גורמי המקצוע הרלבנטיים בתחום הרגולציה

 
 העברת מידע רלוונטי שוטף מהכנסת וממשרדי הממשלה:  .4

הצעות לתיקון  ,ניטור יוזמות חקיקה, הצעות לסדר יום, הצעות לדיון, הצעות לתיקון חוק

 שעשויות להשפיע על המועצה  תקנות, יוזמות לחקיקה ראשית או חקיקת משנה,

 



 
 

 

במישרין ובעקיפין, מעקב אחר חוקים בשלבי החקיקה השונים שלהם, ואיתור הוראות 

 ותקנות חדשות החלות על המועצה.

 
 :השתתפות בישיבות ואירועים .5

השתתפות בפגישות עבודה שוטפות עם ראש המועצה בתדירות ובנושאים שיוגדרו על 

  ידו בהתאם לצורך. 



 
 

 
 נספח ב'

 אישור קיום ביטוחים
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור
 שם

המועצה 
המקומית כפר 

 הורדים 

 שם
 למלא

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

אחר: יועץ ☒
 קשרי ממשל

 

 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

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות 
 עצמית

כיסויים 
נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד  מטבע סכום מטבע סכום
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

אחריות  302    ₪ 500,000   ביט  צד ג'
 צולבת

הרחב  304
 שיפוי

ויתור  309
על תחלוף 

לטובת מבקש 
 האישור

כיסוי  315
לתביעות 

 המל"ל

מבוטח  321
נוסף בגין 
מעשי או 

מחדלי 
 המבוטח

מבקש  322
האישור 

מוגדר כצד ג 
 בפרק זה

328 
 ראשוניות

רכוש  329
מבקש 

האישור 
 ייחשב כצד ג

אחריות 
 מעבידים

  ₪  20,000,000   ביט 
 

הרחב  304  
 שיפוי

ויתור  309
 על תחלוף

 לטובת מבקש
 האישור

מבוטח  319
נוסף היה 

 וייחשב 
 



 
 

 כיסויים
מעבידם של 

 הנ"ל

328 
 ראשוניות

אחריות 
 מקצועית

 תאריך רטרו:  
 

__________ 
 )נא למלא(

אובדן -301    ₪ 500,000 
 מסמכים 

אחריות  302
 צולבת

דיבה/ -303
 השמצה 

הרחב  304
 שיפוי

ויתור  309
על תחלוף 

לטובת מבקש 
 האישור

מבוטח  321
נוסף בגין 

מעשי ומחדלי 
 -המבוטח

מבקש 
 האישור

מרמה -325
ואי יושר 

 עובדים 
פגיעה -326

 בפרטיות 
עיכוב/ -327

 שיהוי 
328 

 ראשוניות

תקופת -332
 6גילוי 

 חודשים
 (:ג'המצוין בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי פירוט השירותים 

 מתכננים/יועצים 038
 קשרי ממשל –שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ(  092

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 

 


