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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
 

 מסמך א׳ 

 ההליך הפומבי הודעה בדבר פרסום  

)לההמועצה  ה יהודה  אבן  הצהמועצה"  לן:מקומית  בזאת  מזמינה  שירותי  "(  למתן  עירוני/ת  עות  תובע/ת 

המועצה  מטעם  ״השירותים״ )להלן:  חיצוני/ת  ו/או  נספחיו  (,  ״העבודות״  על  זה  הליך  לתנאי  בכפוף  וזאת 

 . לרבות הסכם ההתקשרות

קבוע,    יבת שכר טרחה חודשי )ריטיינר(נק דרך של  על  הינה    משתתףעל ידי  שתוגש    למתן השירותיםההצעה  

)ללא קשר להיקף הטיפול החודשי(, ובתנאי    בתוספת מע״מש״ח    ,4005שי של  אשר לא יעלה על סכום חוד 

שבחודש האמור התקיים יום דיונים בבית המשפט. היה ולא התקיים יום דיונים בחודש מסויים, לא יעלה  

 . ל החודשי(ו )ללא קשר להיקף הטיפת מע״מ ש״ח בתוספ ,4004שכר הטרחה החודשי על סך של 

המועצה    מנכ״ליש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( במשרדו של    ההליךאת ההצעות בהתאם לתנאי  

  עדבלבד, וזאת  "__11_/2021פומבי מס'  הליך ן ", באבן יהודה, במעטפה סגורה נושאת ציו53ברח' המייסדים 

 .בצהריים  12:00בשעה   20/6/21יום ל

 .שידונו  ההליךולא יכללו במניין מסמכי  ,ווהשעה הנקובים לעיל יפסל דמסמכים שימסרו לאחר המוע

 . 8915002-09או בטל: , uni.ilmyehuda.-@evennkalmaהמועצה, בדוא״ל  למנכ״ל לשאלות ופרטים ניתן לפנות  

 או כל הצעה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר  

כי   בזאת  להמובהר  הד בהתאם  ואין  וראות  זה,  הליך  עם  בקשר  לעריכת מכרז  חובה  המועצה  על  לא חלה  ין 

תוך   שוויוני,  פנייה  בהליך  לנקוט  המועצה  החליטה  האמור,  אף  על  בדין.  כהגדרתו  מכרז  זה  בהליך  לראות 

הק יחסי  למרכיב  לב  ובשים  זו,  פניה  בהוראות  כמפורט  כללים  למתן  ביעת  ההתקשרות  את  המאפיין  אמון 

 בע/ת עירוני/ת.  שירותי תו

שיוגשו ע"י    ההליךא להכשיר את מסמכי  אינו בלשון "הצעה" בגוף הפרסום,  כי השימוש במובהר בזאת  עוד  

 לכדי הצעה ע"פ דיני  המכרזים.  המשתתף

 . ההליךנוספות מצויות במסמכי  הוראות מפורטות  

 

 בכבוד רב,

 אבי הררי 

 יהודה  -בןהמקומית א ראש המועצה
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 יהודהמועצה מקומית אבן 
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
 

 1-א מסמך

 והוראות למשתתפים  ההליךתנאי  
 

 ההליך מהות  .1

תובע/ת  למתן שירותי  הצעות  לקבל  בזאת    מבקשת(  "המועצה  )להלן: "   יהודהאבן    מקומית המועצה  ה

כמפורטהשירותים״  :)להלן  חיצוני/ת  עירוני/ת הכל  הפומביבמסמכי    ״(,  זו רפים  המצו  ההליך    לפניה 

   .ההימנפרד ומהווים חלק בלתי נ 

 
 ההליך מסמכי  .2

יחד ולחוד,  בויקראו להלן    מההליך הפומביהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד   2.1

 : ההליךמסמכי 

 . ההליךהודעה בדבר פרסום   -  מסמך א'

 פים. והוראות למשתת  ההליך הפומביתנאי   -   1-א מסמך

 מפרט השירותים.   -2-מסמך א

 . המשתתףהצעת    - 'במסמך 

 הצעה כספית.   -1-מסמך ב

 אישור קיום ביטוחים.  -׳גמסמך 

 . שרותהסכם התק  - ׳דך מסמ

ובדבר    בדבר ניסיון מקצועי ,ףעמידה בתנאי הס בדבר המשתתף תצהיר  -1-המסמך 
 . קודמות העדר הרשעות

 בדבר עמידה בתנאי הסף.  המועמדתצהיר   -2-הסמך מ

 נוסח המלצה.   -3-המסמך 

 .ותכתב התחייבות לשמירה על סודי  -׳ומך סמ

 ;משתתףהאיון עם יכום רטופס ס   -׳זמסמך 

 . בדבר העדר ניגוד ענייניםנת חשש לבחי   שאלון  -1-חמסמך 

 . קומיתהרשות המ חבר מליאת/דר זיקה לעובדתצהיר בדבר הע  -2-חמסמך 
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המנויים    ההליךנמצאים כל מסמכי    שברשותו, כמי שהצהיר  בהליך  המשתתףהמועצה תראה את   2.2

צע את  , וכי הוא מתחייב לב, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקשלעיל, והוא קראם

 . בהליךה זוכ ר כ, אם וככל שהצעתו תיבחרף להםי תנאי ההסכם המצופ -עבודתו על

  בותלצורך הגשת הצעתו, לר  הנדרשותכמי שביצע את כלל הבדיקות    משתתףב  ועצהכן תראה המ  2.3

 ות והיקפן. עמידה על טיב העבוד

 ההליך לוח זמנים של  .3

 הערות המועד הפעולה

  -למייל:  wordלשלוח על גבי קובץ  12:00בשעה   13/6/21עד ליום  מועד אחרון לשאלות הבהרה

uni.ilmyehuda.-@evennkalma 

ה לבנה וחתומה עליה  פבמעט הגשה  12:00בשעה   20/6/21עד ליום  ות מועד אחרון להגשת הצע

פומבי מס'   הליךיין "מצו

 בלבד  __" 11_/ 2021

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך )תנאי סף(  .4

ם בכל אחד מן  עומדימשרדי עורכי דין אשר במועד הגשת הצעתם,    בהליך זהרשאים להשתתף   4.1

 ״(. המשתתףהתנאים המפורטים להלן )להלן: ״

ובחלק   4.2 עוה״ד(,  )משרד  בעצמו  המשתתף  לעמוד  נדרש  שלהלן  מהתנאים  בחלק  כי  לב  לשים  יש 

ש לעמוד המועמד מטעם המשתתף, שהינו עורך הדין המועמד לשמש כתובע עירוני  מהתנאים נדר

״  שלחיצוני   )להלן:  המועמד  המועמדהמועצה  אחד  יכול  ״(.  ו/או  המשתתף  מבעלי  אחד  להיות 

 .במשתתףהשותפים במשתתף ו/או אחד מעורכי הדין המועסקים 

עמד, לפי העניין. לא יותר צירוף  יובהר ויודגש, כי על כל תנאי הסף להתקיים במשתתף ו/או במו 4.3

 תפסלנה.   -, והצעות שלא תעמודנה בתנאי סף מקדמי זהשל משרדים ו/או עורכי דין

 . פרים, ובעל אישור ניהול ס סק מורשהעו  הינוהמשתתף  4.3.1

ואחד   4.3.2 אחד  כל  וכן  בתוקף הינו  המשתתף    מבעלי/שותפיהמועמד,  דין  עורך  רישיון  בעל 

 צעה.  בעת הגשת הה

הינםהמשתתף  הן   4.3.3 המועמד  לפחות    והן  של  ניסיון  שירותים  )שלוש(    3בעל  במתן  שנים 

הפלילי בתחום  המו  -משפטיים  בתחום  ו/או  בפרקליטות  פאליניצימוניציפאלי    ו/או 

הפלילי זה.בתחום  הליך  פרסום  למועד  שקדמו  השנים  חמש  במהלך  שהמשתתף   ,  ככל 

עלים, נדרש שאחד מהם )בנוסף על המועמד( הינו משרד עורכי דין ובו מספר שותפים/ב

 זה. יעמוד בתנאי 

היועץ  4.3.4 להנחיית  בהתאם  מוסמך  עירוני  כתובע  דין  בעריכת  ניסיון  בעל  הינו    המועמד 

עבור לפחות רשות מקומית אחת, במשך שנתיים לפחות,    8.1100לממשלה מס׳  פטי  המש

 במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום הליך זה. 
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המ המשתתף   4.3.5 עירו  יםמשמש  םאינועמד  ו/או  חיצוני  כתובע  מני  מקומית  ביותר  רשות 

 ; )בנוסף לאבן יהודה( אחת נוספת

המועמד    שהמשתתף  וככל  ,לחילופין מטעםתוכ  יםמשמשו/או  חיצוני  עירוני  יותר   בע 

יעלה מספר הרשויות הנוספות בהן משמש המשתתף  נוספת, לא  מרשות מקומית אחת 

כתובע   המועמד  על חיצו   עירוני ו/או  אחרותשתי)  2  ני  מקומיות  רשויות  שסך (  ובלבד   ,

 סה״כ;   120,000התושבים באבן יהודה ובשתי הרשויות הנוספות לא יעלה על 

חילופין שמדוב  ,לחילופי  )משרד(ר  וככל  עירונית  ה   במשתתף  תביעה  שירותי  מעניק 

הנוספות   הרשויות  מספר  יעלה  לא  רשויות,  למספר  מעניק  חיצוניים  המשתתף להן 

שירות על  )המשרד(  חיצוניים  עירונית  תביעה  אחרות  4י  מקומיות  רשויות  ,  )ארבע( 

על   עולה  אינו  בהן  התושבים  רשו   60,000כשמספר  בכל  בממוצע  ובכפוף  ,  תתושבים 

הלאישור   להנחיית  ה המחלקה  ומוסמכי  המשפטיתובעים  בהתאם   יועץ  לממשלה 

 .8.1100הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ ל

חיצו 4.3.6 עירוני  כתובע  שימשו  לא  המועמד  ו/או  בתקופה  המשתתף  המועצה  מטעם  ני 

 מצטברת של שבע שנים או יותר.

בעלי/שו  המשתתף 4.3.7 כל  עוב )לרבות  וכל  המשתתף  המתפי  אינם   שתתף(די  והמועמד 

התביעה   בתחומי  סנגוריה  הכוללים  משפטיים  שירותים  ללקוחותיהם  מעניקים 

 העירונית, נכון למועד הגשת ההצעות בהליך זה. 

מעובדיו 4.3.8 אחד  אף  ו/או  לא    בעליו/שותפיו /המשתתף  המועמד,  לרבות  המשתתף,  של 

פוליטית,   בפעילות  אינו הלרבות  עוסקים  מקומית   וא  ברשות  מועצה  ד   חבר  ווקא )לאו 

 (, מועמד בבחירות או חבר מרכז מפלגה.במועצה

מעובדי 4.3.9 אחד  לאף  ו/או  ציבור    בעלי/שותפי /למועמד  כנבחר  המכהן  קרוב  אין  המשתתף 

 עצה. ס המועצה, או עובד במחלקת הפיקוח של המוד, או שהינו מהנמועצהב

  , צאצאי בן זוג,של בן זוג, צאצאה, הורה  הינו בן זוג, הורה, הורה הור ״  קרובבסעיף זה ״

דם אחר הסמוך על  גם של כל אחד מאלה, או אאח או אחות וילדיהם, דוד, דודה, ובני זו 

מעובדישולחנו לאחד  או  למועמד  קשרים  לו  שיש  אחר  אדם  או  שעשויים    ,  המשתתף, 

 צב של ניגוד עניינים. ב את המשתתף במלהצי

א כיהן כראש המועצה של המשתתף, לרבות המועמד, ל  שותפיו/בעליו /אף אחד מעובדיו  4.3.10

 שקדמו למועד פרסום הליך זה.  השנתייםבמהלך  במועצה המועצה או כחבר  

אף אחד מעובדיו/שותפיו/בעליו של המשתתף, לרבות המועמד, לא היה מועד בבחירות   4.3.11

 מכהנת בעת מועד פרסום הליך זה.לראשות המועצה או לחברות במועצה ה

ולא  חירות  אינו מועמד בבלרבות המועמד  אף אחד מעובדיו/שותפיו/בעליו של המשתתף,   4.3.12

גובלת עם המועצה  ברשות מ  חבר מועצהו כו/אכראש רשות    כיהן במהלך השנה  קומית 

 .שקדמה למועד פרסום הליך זה

והמועמד אינם מצויים בניגוד עניינים בכל )לרבות כל שותפי/בעלי המשתתף(  המשתתף   4.3.13

למניעת   לשאלון  ובהתאם  המועצה,  עם  להתקשרות  עניינים  הנוגע  ח)ניגוד    1-מסמך 

 .למסמכי ההליך(
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המש 4.3.14 ו/או  המשתתף(  תתףהמועמד  שותפי/בעלי  כל  שירותים    )לרבות  העניקו  לא 

זוג של כל    לסגנומשפטיים פרטיים לראש המועצה או   או לעובד בכיר במועצה, או לבן 

שבשליטתם, לתאגיד  או  מאלה,  במועצה,   אחד  החברות  המועצה  מסיעות  לסיעה  או 

פרסום הליך  למועד    ייצוג בהליך משפטי במהלך השנתיים האחרונות שקדמו   ובכלל זה

 זה.

המשתתף   4.3.15 ו/או  המשתתף(  המועמד  שותפי/בעלי  כל  משפטי  )לרבות  שירות  העניקו  לא 

לחבר לעיל, או    4.3.14בסעיף  בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים  

במועצה בכיר  לעובד  או  ש  ,מועצה  קיבלו  בגיןולא  טרחה  אלה,    כר  משפטיים  שירותים 

 קדמה למועד פרסום הליך זה. במהלך השנה האחרונה ש

הק 4.3.16 בתנאים  עומד  לח1ב)ב()2בסעיף  בועים  המשתתף  ציבוריים,  (  גופים  עסקאות  וק 

 . 1976 -התשל״ו 

  -יבוריים, התשל״וות גופים צלחוק עסקא  1ב2בתנאים הקבועים בסעיף  עומד  המשתתף   4.3.17

1976 . 

מה קלון או  יעש  ישפלילית  בעבירה    ולא הורשע  תתףועמד מטעם המשהמשתתף וכן המ 4.3.18

פי שנושאה  ניכוייבעבירה  העברת  אי  כגון  הסיקאלי  לרשויות  דיווח  אי  מם,  אי  תן  מס, 

הפלילי    קבלות המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת  חלפה  אם  זולת  וכו׳,  רישמיות 

בו ו/או מנהליו    שליטהבעלי ה  -תאגיד  שהמשתתף; ככל  1981  -ותקנות השבים, התשמ״א 

   מור;אכו ע לא הורש

המשתתף  המשתתף   4.3.19 מבעלי/שותפי  אחד  צווכל  תחת  פועל  הקפאת  אינו  ו/או   כינוס 

פירוק הליכי  במסגרת  ו/או  צולרבות    הליכים  הסר במסגרת  למען  כאמור.  זמניים  ווים 

 או אף  ,בהליךועד למועד ההכרזה על הזוכה    ההליךכי היה ובמהלך הליכי    מודגש,ספק  

כנגד  לאחר   יוצאו  האמור,  ג  המשתתף המועד  )ובכללם  כאמור  זמניים(, צ  ם צווים  ווים 

  מבלי שתהיה , וזאת  המשתתףה של  לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכי   יהווה הדבר עילה

 ., והוא מוותר מראש ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכךלמשתתף

ספק 4.4 הסר  הוו  למען  כי  ומודגש,  כהגדרתה  מובהר  המייעצת,  המשפטי  עדה  היועץ  בהנחיית 

לתובע ,  8.1100לממשלה   הסמכה  כתב  מתן  לצורך  נוספים  דרישה  או  תנאי  כל  לקבוע  רשאית 

וח הליך זה, ולמשתתף ו/או למועמד לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או  העירוני הנבחר מכ

 . תביעה בעניין

 
 תועיקרי ההתקשרו ההליך נשוא  השירותיםהגדרת  .5

למועצה   5.1 יספק  בהליך  חיצושירותי  הזוכה  עירוני/ת  ל   ני/תתובע/ת  חבהתאם  רישוי  הוראות  וק 

תשכ״ח תשמ״ו1968  -עסקים,  המנהליות,  העבירות  חוק  על  1986  -,  הפיקוח  להסדרת  חוק   ,

התשס״ג אחר2002  -כלבים,  חיקוק  כל  וכן  המועצה,  של  השונים  העזר  חוקי  צרכי  לבהתאם    , , 

במפרטהמועצה,   א)  שירותיםה  כאמור  ההליך(  2-מסמך  מסמכי  ,  למסמכי  להוראות  בהתאם 

 . , ועל פי הוראות ו/או הנחיות המועצההליך(למסמכי ה מסמך ד׳) ההליך, לרבות ההסכם

דרי 5.2 לפי  אחר  במקום  או  המועצה  במשרדי  נוכח  יהיה  המשתתף  מטעם  המועצה,  המועמד  שת 

של   הבכיר  הסגל  דרישת  לפי  ו/או  העבודה  לצורכי  ה עצההמובהתאם  ולכל  יום  במהלך  פחות  , 
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. המועמד ישמש איש קשר קבוע של המועצה במשרד המשתתף,  עבודה אחד בכל חודש קלנדרי

 בין המשתתף.וזאת מבלי לגרוע מקשרי עבודה ישירים נוספים בין נבחרי ועובדי המועצה ל

של   5.3 לתקופה  תהיה  ״  12ההתקשרות  )להלן:  ההתקשרותחודשים  בועצה  למ  ״(.תקופת  לבד  ולה 

עד   בנות  נוספות,  )אופציה( להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות  זכות הברירה    12שמורה 

, כהגדרתה בהנחיית  כתובעלמתן הסמכה  ״(, בכפוף  תקופות האופציהחודשים כל אחת )להלן: ״

המשפטי  שתקופ8.1100לממשלה    היועץ  ובלבד  ותקופות  ת  ,  לא  האופציה  ההתקשרות  יחדיו 

 ם. חודשי  60נה על לי תע

תקופ 5.4 ו/או  ההתקשרות  תקופת  תהיהובמהלך  האופציה  ה  ת  את  להביא  רשאית  הסכם  המועצה 

שתהא לזוכה כל  , ללא  ימים  30בהודעה מראש של    סיוםכלל  ל  בהליך  ואת ההתקשרות עם הזוכה

    מוקים.מתן ניצורך בטענה ו/או תביעה כנגדה וללא 

הליך  הסד  למען 5.5 מושא  ההתקשרות  כי  ומודגש,  מובהר  הטוב  הסמכה  ר  כתב  למתן  כפופה  זה 
היועץ להנחיית  מס׳    בהתאם  לממשלה  למועמד, 8.1100המשפטי  כאמור  הסמכה  כתב  ומתן   ,

,  ת האופציה )ככל ותמומשנה(חילת תקופו, כמו גם לתלתחילת ההתקשרות  תנאי מתלהיהווה  
)  באופן גםשההתקשרות  האופציה(  ובהתאמה  כתב    תקופות  קבלת  עם  רק  לתוקפה  תיכנס 

 .אמורהסמכה כ

עירוני,   5.6 כתובע  לכהן  לממשלה  המשפטי  היועץ  מטעם  הסמכה  בעל  שהיה  למי  יינתן  יתרון 

בעים עירוניים הנערך על ידי  נתן יתרון לבוגרי קורס תויוהסמכתו לא נשללה מסיבה כלשהי. כן י

 המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין שבפרקליטות. 

 
 והמלצות  דרישות נוספות שוריםיא .6

 המסמכים הבאים: כל האישורים ועתו את לצרף להצ  על המשתתף

המפורט 6.1 הסף  תנאי  יצרף    4.3.1בסעיף    להוכחת  מורשה,  ת   המשתתףלעיל,  עוסק  אישור  עודת 

או פקי שומה  חש  ד  וברואה  כחוק,  ספרים  ניהול  בדבר  לפי  ון  אישור  גופים  כן  עיסקאות  חוק 

 . -1976ל"ו)אכיפת ניהול חשבונות( התש ציבוריים

המפור 6.2 הסף  תנאי  יצרף    4.3.2בסעיף    ט להוכחת  של בתוקף  עו״ד    רישיוןצילום    המשתתףלעיל, 

 חד מבעלי/שותפי המשתתף. המועמד ושל כל א

 -המשתתףלעיל, יצרף  4.3.3-4.3.19 בסעיפים יםלהוכחת תנאי הסף המפורט 6.3

  1-מסמך התנאי הסף ובדבר ניסיון מקצועי )בנוסח  המשתתף לעניין עמידה ב  את תצהיר  6.3.1

 .למסמכי ההליך(

)ה  במקר 6.3.2 המשתתף  מטעם  התצהיר  ה שבו  ידי    1-מסמך  על  מולא  לא  ההליך(  למסמכי 

לצר יש  המשתתף,  מטעם  את המועמד  גם  מ  ף  המועמד  המשתתף  תצהיר  סח  )בנו טעם 

 . למסמכי ההליך(  2-מסמך ה

המשתתף בו יפורט תיאור כללי של המשתתף ושירותיו, לרבות תחומי התמחות    פרופיל 6.3.3

עיקרייםעיקרי  לקוחות  ורשימת  מקומיותים  רשויות  על  בדגש  וכן    ,  ציבוריים  וגופים 

 פות מתן השירות ללקוחות אלה ואנשי קשר )כולל מספרי טלפון להתקשרות(. תקו
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ופים להם נתן או נותן המשתתף מובהר, כי המועצה תהא רשאית לפנות אל כל אחד מהג

ות רצון  ות השירותים, וכן את שביעו/או המועמד שירותים כאמור, ולברר את היקף ומה 

 שירותים שנתן. הרשות המקומית מה

 קורות חיים של המועמד.  6.3.4

המלצה   6.3.5 ההליך  3-ה  מסמךבנוסח  )מסמכי  לקוחות  ,  (למסמכי  ידי  על  חתומים  כשהם 

 המשתתף.

 כל מסמך ו/או אישור אחר שהמשתתף או המועמד מעוניינים לצרף.  6.3.6

  ים נת החשש לניגוד עניינצרף המשתתף טופס לבחי יינים, יגוד ענבחינת החשש לניבנוסף, ולצורך   6.4

  מלא וחתום  פסיש לצרף טוכשהוא מלא בכל פרטיו וחתום.    ך,למסמכי ההלי  1-מסמך חבנוסח  

 . המועמד ידי  מלא וחתום על  טופסלכל אחד ואחד מבעלי/שותפי המשתתף, וכן 

  תאים המרשם  האצל    התאגיד, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של  תאגיד רשום שהוא    משתתף 6.5

עו אישור  בדוכן  רו"ח  או  את  "ד  בחתימתם  לחייב  המוסמכים  ת  דוגמאו  בצירוף  התאגידבר 

 חתימתם. 

 חתומה כדלקמן:חוברת ההזמנה על כל חלקיה,  6.6

על ידי מורשי החתימה  ועמוד  חתומה בתחתית כל עמוד  על כל מסמכיה  חוברת ההזמנה   6.6.1

 תתף. של המשתתף בצירוף לחותמת המש

המשתתף 6.6.2 פרטי  כל  מלאים  לחוזה  הראשון  לחוז  בעמוד  האחרון  ובעמוד  ה והמועמד, 

אישור  בתוספת  המשתתף(  וחותמת  החתימה  מורשי  )חתימת  מלאה  חתימה   מופיעה 

 זהות החותמים ע״י עו״ד/רו״ח. 

כל מסמך אחר שיש לצרף להצעה כשהוא חתום בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי מורשי  6.6.3

 בצירוף לחותמת המשתתף. החתימה של המשתתף

לדו 6.7 שלא  רשאית  אלהמועצה  צורפו  שלא  בהצעה  האן  כל  או  יה  כולם  לעיל,  הרשומים  ישורים 
 .  חלקם

 
 המשתתף הצהרות הליך ותנאי השירותים, והכרת מסמכי ה .7

  המשתתף הגשת הצעתו של  על המשתתף ללמוד, להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי ההליך.   7.1

פרטי    בהליךוהשתתפותו   וכהצהרה שכל  כאישור  ונהיר   ומסמכי החוזה  ההליךכמוה  ים  ידועים 

מהות    -והעובדות, ובכלל זה  פרטים דרש, בחן את כל הנתונים, הוכי קיבל את מלוא המידע הנלו,  

לביצו הנדרשים  התנאים  כל  את  ויודע  מבין  הקשיים  השירותים,  כל  את  בחן  השירותים,  ע 

 גלות במתן השירותים, הסכים להם, ובהתאם לכל האמור לעיל תמחר את הצעו. העלולים להת

ו/או למועמד  כי יש לו  שת הצעתו של המשתתף והשתתפותו בהליך, כמוה כאישור וכהצהרה  גה 7.2

והאחרותפי העניין(  )ל והסגולות המקצועיות  הידיעות, הכישורים  כל  על  את  פי תנאי    הנדרשים 

הוא    ,ההליך העניין(  וכי  )לפי  המועמד  שהיא    יםמסוגל ו/או  בחינה  את  מכל  למועצה  להעניק 

   הכל כמפורט במסמכי החוזה. - הזמנההשירותים נשוא ה

מ 7.3 כלשהו  לפרט  בקשר  הבנה  אי  או  טעות  בדבר  טענה  התנאים    ההזמנהפרטי  כל  הכרת  אי  או 

 .המשתתףלא תתקבל לאחר הגשת הצעת  -  להליך
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משפטיים  ן  אי 7.4 שירותים  ולקבל  לבקש  מהמועצה  למנוע  כדי  ההתקשרות  בחוזה  ו/או  זה  בהליך 

 דעתה.מעורכי דין אחרים, לפי שיקול 

ד כהגדרתו  )המועמ  מתן השירותים למועצה ייעשה על ידי עורך הדין שייבחר לשמש כתובע עירוני 7.5

אישי,  לעיל( המשתתבאופן  המשרד  מטעם  אחרים  דין  עורכי  ידי  על  ולא  זאת,,  עם  יחד  אין    ף. 

לעיל בכדי למנוע מעור זה,  באמור  לצורך מתן השירותים מושא הליך  ך הדין שייבחר להסתייע 

, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית. כך או  המשתתף  כי דין אחרים או מתמחים ממשרד בעור

ך  לא יהיה בהסתייעות כאמור כדי להפחית מאחריותו הכוללת של המשתתף ו/או של עוראחרת,  

 הדין הנבחר. 

סמכה בהתאם  תב הפה למתן כף מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות מושא הליך זה כפוהמשתת 7.6
מתן כתב הסמכה כאמור למועמד, יהווה תנאי  , ו8.1100משפטי לממשלה מס׳  להנחיית היועץ ה

)ו ההתקשרות  לתחילת  אופציהמתלה  למימוש  מתלה  תנאי  תבחר  (כן  שהמועצה  וככל  אם   ,
 .לממשה(, באופן שזו תיכנס לתוקפה רק עם קבלת כתב הסמכה כאמור

 
 יות ותיקוניםשינויים הסתייגואיסור הכנסת  .8

תהא    מועצהה  ., לרבות ההסכםההליךאו לשנות את מסמכי  ו/  תקןל  אוו/  חוקלמ  למשתתףאסור   8.1

ולפסול  ההליךמתנאי    המשתתףמשום הסתייגות    שינוי, מחיקה או תיקוןרשאית לראות בכל    ,

 . ואת הצעת

תה אי  תגל. נהמועצההצעה ע"י  חשבונית, תתוקן ה   התגלתה בה טעות  אם בשעת בדיקת ההצעה 8.2

השירותים מח בהתאמה   אם    יר  )בין  ההצעה  במסמכי  התהנקוב  הנקוב  אי  המחיר  בין  אמה 

בין ובין אם אי התאמה  לבין    בספרות לבין המחיר המפורט במלל,  המחיר הנקוב במסמך אחד 

אחר(,   במסמך  הנקוב  על  המחיר  בהסתמך  ההתאמה  אי  ביותר  המחירתתוקן  קוב  הנ  הנמוך 

קן כאמור  תו תתושתתגלה בהצע  כאילו הסכים שכל טעות  המשתתף , ויראו את  המשתתףבהצעת  

 לעיל. 

הפרט    8.3 הוספת  )למעט  ההליך  במסמכי  שהוא,  סוג  מכל  שינוי,  המשתתף  ממנו  ערך  הנדרשים  ים 

מטע רשאית,  המועצה  תהא  ההליך(  במסמכי  לכך  המיועדים  את  במקומות  לפסול  בלבד,  זה  ם 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמשתתף לתקן א )גם אם  ת הצעתו. בכל  ההצעה, או  מקרה 

של  ה הנוסח  הצדדים  את  יחייב  כאמור(  הסתייגויות  ו/או  לשינויים  כלל  התייחסה  לא  מועצה 

הה המועצה  מסמכי  הודיעה  הצעות.  להגשת  האחרון  במועד  המועצה  ע״י  שנקבע  כפי  ליך, 

וסרב  למשתתף מההסתייגויות,  מתעלמת  היא  כי  על    המשתתף,  את    החוזהלחתום  לספק  ו/או 

ה נשוא  התחייבהשירותים  כהפרת  הדבר  ייחשב  המשתתףהליך,  של  תהיה  וה  , ויותיו  מועצה 

 חר. ולהתקשר עם משתתף א  רשאית לבטל את זכייתו

 
 ההליך הבהרת מסמכי  .9

יאוחר מאשר 9.1 כע,  גטראלי  מר  ,  המועצה  למנכ״לבכתב    המשתתףיע  וד י  13/6/21יום    לא  ל ל 

במסמכי   שמצא  בהירות  חוסר  או  התאמות  אי  שגיאה,  ו ההליךסתירה,  ספק    או/,  כל  על 

ענ או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  אצלו בקשר  הכל י שהתעורר  כלשהו  במסין  או    ההליךמכי  ול 

להשיב  .ליךהה נשוא    לשירותים  הנוגע שלא  רשאית  תהיה  הבהרה שאלועל    המועצה  ת 

 עיל.שהוגשו לאחר התאריך הנקוב ל
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לשלוח   29. יש  כאמור  קובץ    ,yehuda.muni.il-@evennkalmaמייל  ל הודעה    WORDבאמצעות 

על   הל   המשתתףבלבד.  הודעת  קבלת  בטלפון  וודא  אישור    09-8915002דוא״ל  באמצעות  או 

 .לא תיעננה PDFובץ קצעות עברנה באמת הודעתו. מודגש, כי שאלות שתוחוזר על קבל

שאלות  המשתתףעל   9.3 ברלנסח  באופן  תמציתי,יו  שאענ  ור,  כל  במסגרת  ולכלול  את  ייני,  לה 

אליהם מתייחסת שאלתו, תוך ציון    ההליך ברת  מספר העמוד, מספר הסעיף ותוכן הסעיף בחו

 . ובת דוא״ל אליה יש למען את התשובותתכ

במכת  למנכ״ל  המשתתףמסר   9.4 הודעה  כאמכאמור  ימסור  וב  לעיל,  בכתב  המנכ״לר   תשובות 

התשובות    16/6/21מתאריך    , לא יאוחרההליך אשר נרשמו במועצהמשתתפי  כל  ול  למשתתף

משתתפי   לכל  אחיד  ובאופן  בכתב  של  תישלחנה  האינטרנט  באתר  תפורסמנה  וכן  ההליך, 

לוודא   החובה  חלה  המשתתף  על  הצעתורם  טהמועצה.  קיי  הגשת  מסמך  האם  ם 

  תהא סופית. כל   ו/או מי מטעמו   המנכ״ל  תשובת   .תשובות לשאלות הבהרה כאמור/ הבהרות

שני הסברים  או  הבהרות  בפירושים,  מלבד  תנו  אחר  גורם  ע״י  ו/או  י  מ  ו/או  המנכ״לע״פ 

 לא יחייבו את המועצה.עמו טמ

מי    המנכ״לאיחור בקבלת התשובה מצד   9.5 יזכו את  ו/או  או אי קבלתה לא    המשתתףמטעמו 

כדין    ההיהצעתו י , ודין  המועצההי מצד  ות כלשרכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבבהא

 עניין. לכל דבר ו  בהליךכל הצעה אחרת 

מוסמ 9.6 לעיל,  באמור  לפגוע  לאמור  ו/א   כ״להמנך  מבלי  הבהרות  מיוזמתו  ליתן  מטעמו  מי  ו 

ש   בהליך טעויות  לתקן  לכל  ו/או  תינתן  בכתב  והודעה  בו  אשר  משתתפי  נפלו  נרשמו  ההליך 

וכן   טרם הגשת  יות המשתתף לוודא  אתר האינטרנט של המועצה. באחרתפורסם בבמועצה, 

 . כאמור האם קיים מסמך הבהרות הצעתו

  ינטגרלי ובלתי נפרדאיהפכו להיות חלק    סעיף זהתנו כאמור ביים שנתיקונ ו, הבהרות  תשובות 9.7

 . ההליךממכלול מסמכי  

כי    המשתתף 9.8 לטעון,  רשאי  יהיה  ידי    ובהצעתלא  על  שניתנו  תשובות  על    המנכ״להסתמך 
מטעמ מי  התשו/או  אם  אלא  זה,    ובותו,  בסעיף  כאמור  בכתב,  לו  להצעתו  ניתנו  צורפו  והן 

 .בלתי נפרד הימנהכחלק 

 
 ההצעה ואופן הגשתה  .10

 .  ההליךפסים הכלולים במסמכי ש אך ורק על הט תוג המשתתףהצעת  10.1

 -ת כדלקמן:ההצעה תוגש בשתי מעטפו  10.2

עטפה א׳״  עליה יציין המשתתף את שם ומספר ההליך, ואת הכותרת ״מ  -מעטפה א׳ 10.2.1

בכל   על ידו  כשהם חתומים  ההליךמסמכי  את כל    יכניס למעטפה זובלבד. המשתתף  

ועמוד כל    ,עמוד  לעיל, לאחר שהשלים בהם    6המסמכים המפורטים בסעיף  וכן את 

לה הנדרשים  הפרטים  כל  עליהם,  את  וחתם  המשתתף   אולםשלמה  הצעת   -בטופס 

 ש על ידו.  את שכר הטרחה המבוק המשתתף ישלים  לא, 1-מסמך ב

ב׳״    -׳ פה במעט 10.2.2 ״מעטפה  ואת הכותרת  ומספר ההליך  יציין המשתתף את שם  עליה 

זו יכניס המשתתף את  בלבד.   , על גביה 1-מסמך ב  -המשתתףהצעת  לתוך מעטפה 

שני עותקים ב   יוכנס למעטפה ב׳  1-מסמך ב.  שכר הטרחה המבוקש  הושלם )במקור(

 . מקוריים

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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שלישי  10.2.3 למעטפה  יוכנסו  המעטפות  ירשם  שתי  עליה  " ת,  מס'    פומבי   הליך רק 

ה במועצרזים  תוכנס לתיבת המכ  מעטפה זו הכוללת את שתי המעטפות  ._"11_/ 2021

 12:00בשעה    20/6/21המועצה ו/או מי מטעמו עד ולא יאוחר מיום    מנכ״ל ות  ח כובנ

 .בלבד

ב )מסמך  המשתתף  הצעת  בטופס  המבוקש  הטרחה  שכר  את  למלא  אין  כי  (  1-מודגש, 
צילום טופס, אשר תוכנההליךברת  שבחו גבי  על  א׳, אלא רק  ה   ס למעטפה  משתתף  הצעת 

 עטפה ב׳.ם במקור למבשני עותקים חתומי(, אשר יוכנס 1-)מסמך ב

דר  10.3 בכל  הצעות  לשלוח  ידנית    ךאין  מסירה  איננה  לעיל.  אשר  הצעכאמור  תתקבל  ה  לא 

 . לעיל 10.2.3הנקוב בסעיף שנתקבלה לאחר המועד 

 )ריטיינר(  חודשי  גלובלי  טרחהשכר  ום  סכינקוב    שהמשתתףפן  תן באוינת   משתתףההצעתו של   10.4

, וכן על פי מפרט השירותים  לעיל  5כהגדרתם בסעיף    ודשי מתן השירותיםמח  ודשבגין כל ח  קבוע

ועל פי הוראות ההסכם לשביעות רצונה    ההליךעל פי תנאי    ,ההליךלמסמכי    2-מסמך אבכמפורט  

)ללא קשר להיקף בתוספת מע״מ  ₪ 5,400 שלחודשי סכום על  יעלהאשר לא  ,המלא של המועצה

קיים יום דיונים בבית המשפט. היה ולא התקיים  האמור הת   שובתנאי שבחוד  טיפול החודשי(,ה

  בתוספת מע״מ ₪    4,400יום דיונים בחודש מסויים, לא יעלה שכר הטרחה החודשי על סך של  

   )ללא קשר להיקף הטיפול החודשי(.

ובמפרט השירותים    5בסעיף  כהגדרתם  ים  שירותהידרש להעניק את  בהליך,  ה  וכהזמודגש, כי   10.5

  בהתאם להיקף אשר ידרש על ידי המועצה, על פי שיקול דעתה   ( ההליךלמסמכי    2-מסמך א)

קטנה  הגדלה או ה.  ה המלא של המועצהת רצונלשביעוזה,    הליך , בהתאם להוראות  יהוצרכ

היקף השירותים  של  במתן  שהוא,  שיעור  לזוכל  יקנו  לא  לבהליך  כה  ,  להעילה  גדלת  דרישה 

 . בהליךיר שהציע המח

השירותים שהזוכה    מחיר ההצעה הינו כולל ומוחלט, ומהווה תמורה נאותה והוגנת עבור כלל 10.6

ההצעהבהליך   מחיר  כי  מוצהר  ספק,  כל  הסר  למען  למועצה.  בחשבון    יספק  כל כולל  את 

יוצא  עלויות   ללא  שהוא  וסוג  מין  מכל  ו/או  המשתתף,  הנובעות  ו/או  הכרוכות  הכלל,  מן 

השירותים,  למתן  בסעיף    הקשורות  כוח  למועצה,  לעיל,    5כהגדרתם  העסקת  עלות  לרבות 

הו הנדרש,  נסיעה,  האדם  זמן  צאות  ביטול  ביטוחים,  וצילומים,  הוצאות משרדיות, הדפסות 

ד שייבחר,  כי המועצה לא תספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם למועמ  בהר,. יווכו׳

לזוכה נוסף  תשלום  כל  יהיה  שכר   בהליך  ולא  תשלום  למעט  אלו,  שירותים  אספקת  בגין 

   הטרחה הקבוע, כאמור בהצעתו של המשתתף.

ימים    90ך  משתיה לצרופווקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה ותכל הצעה שתוגש תעמוד ב  10.7

הקבוע   לדר מהמועד  רשאית  תהיה  המועצה  ההצעות.  כה  ילהאר  תתףמהמשוש  להגשת 

נוספת כפי שתורה המלתקופה  זוכה  עצהו ,  לקביעת  עד  וזאת  חייב    והמשתתף ,  בהליך,  יהיה 

 לעשות כן.

 
 אופן בחינת ההצעות  .11

ו  11.1 ידי  על  המועצה,    מנכ״ל תכלול את  עדה מקצועית מטעם המועצה, שבחינת ההצעות תעשה 

והיועצת   ובהתאם להנחייגזבר המועצה  פטי לממשלה  ת היועץ המש המשפטית של המועצה, 

 ״(.הוועדה המקצועית)להלן ולעיל: ״ 8.1100מס׳ 
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עדה המקצועית, לרבות הסתייעותה בגורמי עזר, יהיו נתונים לשיקול דעתה  סדרי עבודת הוו 11.2

 של הוועדה המקצועית. הבלעדי 

 -בחינת ההצעות תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:  11.3

 ; ההליך פתיחת ההצעות ובדיקת עמידה בתנאי -שלב א׳   .3.111

למעט המעטפה עם ההצעה )מעטפה א׳(,    המעטפות שהוגשו במסגרת ההליך יפתחו   

עמידת ההצעות בתנאי ההשתתפות  , ותיערך בדיקה ובחינה של  )מעטפה ב׳(  הכספית

 ים.ובחינת צירוף המסמכים, הטפסים והאישורים הנדרש

כלשהי אינה    למען הסר ספק יובהר, כי במידה ובשלב מאוחר יותר יימצא, כי הצעה 

 הוועדה המקצועיתא,  עומדת בתנאי ההשתתפות שנבדקו בשלב זה, מכל סיבה שהי

 ר יותר; תהיה רשאית לפסול את ההצעה גם בשלב מאוח

 ;נקודות 70  -ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה -שלב ב׳ 11.3.2

11.3.2.1   ( איכות  עבור    -נקודות(  40קריטריוני  ההצעות  תנוקדנה  זה  רכיב  בשלב 

 ן.איכות ההצעה, כמפורט להל 

 ניקוד מקסימלי  קריטריון

המשתתף הפלילי    ניסיון  בתחום  משפטי  ו/או  בייעוץ 

מקומיותמוניציפאלי  הפלילי   לגופים   לרשויות  או 

ציבוריים אחרים בפרט, וזאת בהתייחס למרכיבי העבודה 

המשפטית הנדרשת מתובע עירוני חיצוני ברשות מקומית, 

 ; המסמכים שצורפו להצעהבהתבסס על כלל  

10 

, ניסיונו של המועמד לתפקיד של התובע העירוני החיצוניו

רשו עבור  עירוני  ועדות  כתובע  ו/או  מקומיות  לתכנון  יות 

המשפטית  העבודה  למרכיבי  בהתייחס  וזאת  ובניה, 

וכן ניסיונו  הנדרשת מתובע עירוני חיצוני ברשות מקומית,  

או   כתובע  פליליים  הליכים  כלל  כסנגור,  בניהול  בסיס  על 

 ; המסמכים שצורפו להצעה

20 

 ; מלצות של לקוחות המשתתף והמועמדבדיקת ה

מקומ רשויות  תהיינה  זה  סעיף  לעניין  ו/או  לקוחות  יות 

 ועדות תכנון ובניה.  

 רשויות מקומיות או ועדות תכנון ובניה.  -לקוחות

זה ינוקד הן לפי ההמלצות שצורפו והן לפי בירורים סעיף  

 ככל והמועצה תבחר לבצע בירורים כאמור.  ו,רכשיע

10 

 

 

הגבו  המשתתפיםת  משח  -נקודות(  30)   ריאיון   11.3.2.1 הציון  את  ביושיקבלו  ר  תה 

מ פחות  )ולא  לעיל  שפורטו  הקריטריונים  פי  על  האיכות    20  -במרכיב 

המקצועית הוועדה  בפני  אישי  לריאיון  יוזמנו  מטעמה.    נקודות(,  מי  או 
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יתייצב כך,  מב  לראיון  לשם  שנקבע  ורשאי  ועד  אישי,  באופן  המועמד 

 . נציג המשתתף להתייצב גם

הר   וניסאיון  יבמסגרת  רמתו  היתר,  בין  הוועדה  יבדקו,  המועמד.  של  יונו 

רשאית המועצה,    תהיה  עם  שלילי  ניסיון  או  חיובי  ניסיון  בחשבון  לקחת 

הוועדה   תבדוק  כן  כמו  בעבר.  שירותים  למועצה  סיפק  שהמועמד  ככל 

בתחומי המשפט הרלוונטיים  מר המועמד  של  וניסיון  ידע  הנה,  כמו  כיבים 

וכדומה(, מיומנויות משפטיות, אופן    )כמו משפט מוניציפאלי, משפט מנהלי

מ הליכים  מערכתית,  ניהול  רוחב  ראיית  יושרה,  המועמד,  ידי  על  שפטיים 

להשגת   אישית  ומחויבות  ממלכתית  גישה  מאוזן,  דעת  שיקול  אחריות, 

הצ  ולש טובת  הציבורי  לאינטרס  עקרון  ליבור,  על  לעמוד  ויכולת  טון החוק 

 עצמאות התביעה. 

הסופי     11.3.2.3 הציון  את  ויהווה  האיכות  מרכיב  לניקוד  יתווסף  הריאיון  ניקוד 

 איכות הכללי. כיב הבמר

במרכיבהצעה   11.3.2.4 הסופי  וניקוד  האיכות    שהציון  האיכות  רכיבי  )ניקוד 

 ולא יימשך הדיון בה.   ,נקודות תיפסל 40  -יהיה נמוך מ  הריאיון(

לגרוע 11.3.2.5 בכדי  האיכות  ניקוד  במתן  אין  כי  של    יודגש,  הכללי  דעתה  משיקול 

 בבואה לבחור את ההצעה הזוכה;  המועצה

 ;נקודות  30 -ניקוד ההצעות על פי המחיר המוצע -שלב ג׳ 11.3.3

מ   תפתח  זה  )מבשלב  המחיר  אשרעטפת  המשתתפים  של  ב׳(  שלב   עטפה  את  עברו 

 .  40 -יקוד האיכות שלהם גבוה מהריאיון, ונ

ובגין חודש שאינו  שכר הטרחה המוצע בגין חודש הכולל יום דיונים  יקבע ממוצע של    

)ש דיונים  יום  לשכר  כולל  יתווסף  דיונים  יום  הכולל  חודש  בגין  המוצע  הטרחה  כר 

 (. 2-חולק בודש שאינו כולל יום דיונים, והתוצאה תהטרחה המוצע בגין ח

הנמוך ביותר, יקבל המוצע הממוצע  המשתתף אשר ינקוב בהצעתו את שכר הטרחה    

 נקודות. כל יתר ההצעות תדורגנה ותקבלנה ניקוד באופן יחסי אליו.  30

 נקודות. 30  -הנמוך ביותר תזכה להממוצע  הצעה בעלת שכר הטרחה המוצע ה  

 -שלהלן קדנה באופן יחסי ע״פ המשוואה צעות תנויתר הה  

 נקודות X 30[  הנבדקת ההצעהממוצע ]גובה    

  [הנמוך ביותר הממוצע בעלת שכר הטרחה המוצע ההצעה ]גובה   

 הות ממחיר המקסימום. המשתתפים מתבקשים להקפיד שלא להגיש הצעות הגבו  
 הצעה הגבוהה ממחיר המקסימום תיפסל ולא תובא לדיון. 

 ; הצעה הזוכהשקלול ההצעות וקביעת ה -שלב ד׳ 11.3.4

הניקוד    לחיבור  בהתאם  ההצעות,  של  הסופי  המשוקלל  הניקוד  יחושב  זה  בשלב 

 שתתף ברכיב המחיר. אותו מ  שקיבל כל משתתף במרכיב האיכות עם הניקוד שקיבל 

וועדה המקצועית רשאית להמליץ על הצעה שאינה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, או ה  

 להמליץ על הצעה זוכה כלל. לא
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תשתכלל התקשרות עם המשתתף הזוכה בהליך מכל סיבה שהיא, לרבות אי מתן  ולא    במקרה 11.4

, תהיה רשאית  8.1100כתב הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה בהתאם להנחיית היועץ מס׳  

כ  המועצה  הלאה  )וכך  ביותר  הגבוה  הניקוד  ובעלת  כשרה  הבא שהצעתו  למשתתף  כל  לפנות 

 לו בהתאמה.שיידרש(, וההוראות על המשתתף הזוכה יחו

פרטים    המועצה 11.5 ו/או  מחיר  ניתוחי  ו/או  להצעתו  ביחס  הבהרות  מהמשתתף  לדרוש  רשאית 

ו מסירתם  ו/או  השלמתם  ו/או  מסמכים  הוספת  ו/או  ביחס  /נוספים  לרבות  תיקונם,  או 

עם פעולה  לשתף  משתתף  סירב  להצעה.  צורפו  שלא  רשאית  המועצהדרישות    למסמכים   ,

 יה, ואף לפסול את ההצעה מטעם זה בלבד.ת לפי ראות עינ הוועדה המקצועית להסיק מסקנו

א  המועצה  11.6 הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  מהותיים,  שאינם  מפגמים  להתעלם  באמור  רשאית  ין 

של   מזכותה  לגרוע  בכדי  א  המועצהלעיל  משתתף  של  הצעה  איזה  לפסול  צירף  לא  שר 

 מהמסמכים הנדרשים להצעתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 המועצה רכוש  -  הההזמנמסמכי  .12

של    ההזמנה מסמכי   רכושה  נמסרים    המועצההינם  והם  הבלעדי,  בהשאלה    למשתתפיםוקניינה 

לא    ההזמנהשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  , ולא ל בהזמנה זו, כאמור  למועצהלמטרת הגשת הצעות  

ד  לא יאוחר מאשר המוע  למועצהגשת הצעתו, ויחזירם  יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת ה

   .ותהאחרון להגשת ההצע 

 
   הודעה על זכיה וההתקשרות .13

 עם קביעת הזוכה, תודיע על כך המועצה לזוכה.  13.1

ימציא   13.2 המועצה,  ידי  על  שייקבע  למועד  שעליו  עד  והאישורים  המסמכים  כל  את  הזוכה 

זה, כשהוא חתום על ידו, ולרבות אישור עריכת  להמציא בהתאם למסמכי ההליך, לרבות החו

 .ההליך׳ למסמכי  במסמך גט ביטוחים כמפור

בסעיף   13.3 כמפורט  התחייבויותיו  כל  אחר  הזוכה  מילא  האמורה    13.2לא  התקופה  תוך  לעיל, 

עליו להמציא  בהודעת המועצה, לרבות אם לא המציא א יותר מהמסמכים אשר היה  חד או 

ו, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו. אין באמור  נוכח זכייתו ו/או אם חזר בו מהצעת

זכות  לע מכל  לגרוע  בכדי  של  יל  זו  הפרה  נוכח  המועצה  לזכות  העומדים  נוספים  סעד  ו/או 

 התחייבויות הזוכה. 

בסעיף   13.4 המתואר  המ   13.3במקרה  תהיה  מבין  לעיל  בהליך  אחר  זוכה  לקבוע  רשאית  ועצה 

מבלי והכל  ההליך,  את  לבטל  או  זכאית    משתתפיו  להם  אחרים  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע 

 ל פי כל דין. וראות ההליך ו/או עהמועצה על פי ה 

  ו/או שינויים בו ההליךביטול  .14

ם לא תוגש  ו/או אצעה מתאימה,  הבאם לא תוגש אף    ההליךהמועצה תהיה רשאית לבטל את   14.1

ות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול  ת ו/או מסיבחתר מהצעה איו

היה רשאית לנהל מו״מ עם כל  תל, המועצה  כאמור לעי  ההליךחלט. בוטל  מודי וההבלע  דעתה

ים  ו/או הגורמ   מהמשתתפים ולהתקשר עם מי    ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר  משתתפים ה

 פי דין.  שיקול דעתה הבלעדי ועל האחרים הנ״ל לפי
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ו  כנת ו/א עם ה   בקשר  למשתתףהמועצה לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו   14.2

רוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  אך מבלי לגפרט  , ובלהליךהגשת הצעתו  

נשוא  ו/או צמצום היקף הש  או קבלתה החלקיתקבלת ההצעה  -עקב אי ו/או    ההליךירותים 

 . ההליךביטול  

 ההליך סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי  .  15

ובמסמכי    ית הוועדה המקצוע יין בפרוטוקול  לע,  בהליךכו  שלא ז  למשתתפיםתאפשר    המועצה 15.1

 הצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין החל על המועצה. ה

הצעתו,   הסבור  משתתף 15.2 סוד  כולה   כי  כוללת  חלקה,  מסחריאו  עסקיים  ות  סודות  ו/או  ים 

״ הקהחל)להלן:  עיון  סודיים ים  בהם  לאפשר  אין  שלדעתו  ,  בהליךהאחרים    פיםלמשתת ״( 

 -על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן: ההכרזהלאחר 

פן ברור וחד יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באו  המשתתף 15.2.1 

 י. עמשמ

המועצה כמי שהסכים   אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו  סימן את  שלא  משתתף 15.2.2 

למסירת סייג  לעיון    ללא  וי   פיםהמשתתהצעתו  במידה  . בהליך  כזוכהוכרז  האחרים, 

ם סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא  ם חלקישסימן בהצעתו את אות  משתתף

האחרים,   המשתתפיםסודיים לעיון    םשלא סומנו כחלקיסייג, למסירת אותם חלקים  

 . בהליךויוכרז כזוכה במידה 

או   המשתתףסימן   15.2.3  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי  יראוהו  סודיים,  חלקים  תם בהצעתו 

לקים סודיים גם בהצעותיהם מהווים ח סומנו בהצעתו כחלקים סודיים    שרקים אחל

ולפיכך תראהו המועצ שוויתר מרשל המשתתפים האחרים,  זכות העיון  אה כמי  על  ש 

 האחרים.  המשתתפיםלקים אלה של  בח

ספקהלמען   15.2.4  בלעדית    סר  נתון  כאמור  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול  כי  יודגש, 

 זה.  על פי דין בעניין  פעלוכי היא ת ,  עצהלמו

בחלקים   15.2.5  עיון  לאפשר  המועצה  הגדיר    שהמשתתףהחליטה  סודיים הזוכה  כחלקים 

תה בתוך טותאפשר לו להשיג על החל  ,למשתתף הזוכהתראה  צעתו, תיתן על כך ההב

 ע על ידה ובהתאם להנחיותיה. פרק הזמן אשר יקב 

המועצ 15.2.6  לדחהחליטה  אתה  הזוכה  ה  ות  עיו  הליךבשגת  אותבדבר  בחלקים  הן  ר גדי ם 

לזוכה   כך  על  תודיע  בהצעתו,  סודיים  ש   טרם העמדת  בהליךכחלקים  לעיונו   ל הצעתו 

 מבקש העיון. 

  

 

 ___ _______________________ 

 ראש  המועצה  
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
2-אסמך מ  

 פרט השירותים מ

 

 -:כללי .1

 האחרונות:  לשלוש השניםלהלן נתונים ביחס  

 

 2018 2019 2020 השנים 

 רישוי עסקים  -מספר כתבי אישום שהוגשו 

 

0 0 0 

 נריה חוקי עזר שונים ווטריאישום  ספר כתבי מ

 

2 2 0 

 חניה  -שהוגשו קנסות מספר בקשות לביטול 

 

300 200 100 

חוקי   -מספר בקשות לביטול קנסות שהוגשו

 ה ירינר ווט עזר שונים

76 51 18 

 ווים מנהליים/שיפוטיים צ

 

1 1 1 

 

ם, צווים כגון, קנסות מנהליי  נוספיםקיימים הליכים  ים המפורטים בטבלה  להליכבנוסף    יצויין, כי

יעוץ   לרמנהליים,  השונות,  ופיקוחלמחלקות  אכיפה  מחלקת  ו/או   בות  עסקים  רישוי  מחלקת  ו/או 

דר, שהינם חלק  ע לתחומי ההתקשרות, וסגירת תיק בהס לכל גורם רלוונטי אחר במועצה בכל הנוג

 נכללים בנתונים המפורטים בטבלה לעיל(.בודת התובע )ואינם מע

 

וק רישוי עסקים,  הוראות ח בהתאם ל  ני/תתובע/ת עירוני/ת חיצושירותי  הזוכה בהליך יספק למועצה   .2

  -ח על כלבים, התשס״ג, חוק להסדרת הפיקו1986  -, חוק העבירות המנהליות, תשמ״ו1968  -תשכ״ח

, ועל פי הוראות  צרכי המועצה לבהתאם    ,, חוקי העזר השונים של המועצה, וכן כל חיקוק אחר2002

 . ו/או הנחיות המועצה

 : השירותים את כל המפורט להלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכללו  .3

בפני ערכאות    וניהול הליכים משפטייםייצוג המועצה  יישום מדיניות התביעה של המועצה,   3.1

)לרבות   עזר  וחוקי  צווים  תקנות,  חוקים,  מכוח  בעבירות  הדנות  שיפוטיות  ומעין  שיפוטיות 

 . ת השלישית לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[(חיקוקים המנויים בתוספ

בחינת חומר  :  ם לערכאות המשפטיות השונות, לרבותהכנה, כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיי 3.2

מתן החלטה האם יש בחומר מספיק ראיות להגשת  ,  חקירה  עברת בקשה להשלמת, ההחקירה

נות, לרבות:  הכנה, כתיבה ובדיקת מסמכים משפטיים לערכאות המשפטיות השו,  כתב אישום

צווים   הליכים,  לעיכוב  בקשות  אישום,  בקכתבי  ומנהליים,  ערעורים  שיפוטיים  שונות,  שות 

 וכיוצ״ב. 
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פלי בוניהול  ייצוג   3.3 פלילי וליים,  הליכים  הערכאות  םימעין  )בכל  המשפט  וגורמים  בבתי   ,)

   הליכים אלו.נוספים, ומתן מענה לפניות הקשורות ל

 פעילות כתובע עירוני. הייצוג וניהול הליכים אזרחיים ומנהליים הקשורים לתחום  3.4

היועץ   3.5 להנחיות  בהתאם  משפט  ברירות  וביטול  קנס  ברירות  לביטול  בבקשות  החלטה  מתן 

 (. 4.3040״ש מספר הנחיית יועמ) שלה המשפטי לממ

גורמי   3.6 עם  בדיונים  העירונית  התביעה  הרלוונטייםייצוג  העירוניים  וכן  האכיפה  גורמי  ,  עם 

 אכיפה מחוץ למועצה. 

המועצה 3.7 ליחידות  הפלילי  בתחום  שוטף  עובדים  ייעוץ  הנחיותוליווי  פי  על  עם    ,,  ובתיאום 

 היועצת המשפטית של המועצה.

באופן    חי המועצהפק   הנחייתכן  ו  יקה השונים,החק לפי דברי    פקחי המועצהטיפול בהסמכת   3.8

 .בנוגע לשיטות עבודה, הכנת ראיות וכדומה שוטף

בעדכון   3.9 לרבות  ובתיקון  טיפול  העירונית,  לתביעה  הנוגעים  חקיקה  המועצות  דברי  צו 

 של המועצה.  השונים העזר  יהמקומיות )עבירות קנס( לצורך הטלת קנסות לפי חוק

עבודה,   3.10 בפגישות  השתתפותהשתתפות  דעת,  חוות  מדיניות    עריכת  מסמכי  בגיבוש  וסיוע 

אכיפה, השתתפות בפגישות מקדימות לגיבוש הסדרים, וכל שירות אחר ונוסף, שידרש על ידי  

 גורם מוסמך במועצה, לרבות מנכ״ל ויועצת משפטית בתחום השירותים נשוא ההתקשרות.

,  ים ככל שידרשעריכת שימוע ע.  סיוע בהכנת ראיות ועריכתן בטרם הגשת תביעה/קיום שימו 3.11

ם ואף לאחר הגשת  פגישה עם תושבים בטרם הגשת כתב אישו  וכן השתתפות בהליכי שימוע.

 סקת טיעון. כתב אישום לצורך גיבוש ע

בהתאם לצורכי העבודה ו/או    , או במקום אחר לפי דרישת המועצה,במשרדי המועצה  נוכחות 3.12

חודש  כל  אחד ב עבודה  , ולכל הפחות יום  רשככל שתיד  ,מועצהדרישת הסגל הבכיר של ה  לפי

, כל זאת מבלי לגרוע מקשרי עבודה ישירים נוספים בין עובדי המועצה ונבחריה לבין  קלנדרי

    .הזוכה בהליך

 דיווח לפרקליטות בהתאם לכללים הנדרשים מעת לעת.  3.13

י  הוראות הדין ולבקשת המועצה או מ היועמ״ש, לאם להנחיית  תהגשת דו״חות ודיווחים בה  3.14

 היועצת המשפטית של המועצה.  תוך עדכוןעבודה בשיתוף פעולה ובתיאום, , וככלל מטעמה

ביצוע מטלות ותפקידים משפטיים נוספים בתחומי התביעה העירונית, ככל שיידרש במסגרת   3.15

 תפקידו/ה של התובע/ת העירוני/ת. 

 ל שידרש.טיפול בגביית חובות הנובעים מקנסות פליליים, ככ 3.16

גורה, וכי התובע העירוני  תים דלעיל אינה מהווה רשימה ס כי הגדרת השירומובהר ומודגש,   3.17

תי התביעה העירונית ולסמכויות התובע העירוני, בנוסף  עניק למועצה כל שירות הנוגע לשירוי

 . ידי המועצהלאמור לעיל, ככל שידרש לכך על 

פי   .4 ועל  דין,  כל  פי  על  יסופקו  שיסופקו  להשירותים  המשפטי  היועץ  ה   ממשלההנחיות  מחלקה  ו/או 

 . , כפי שתהיינה מעת לעתלהנחיית התובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 11___/2021מס'  פומבי   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
׳ בסמך מ  

 ף המשתתצעת ה

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 נ.,ג.א.

 
  למועצה תובע/ת עירוני/ת חיצוני/תרותי  שילאספקת ___11_ /2021 ס'מ ביפומ הליך הנדון: 

 

_____________   ו/ אני .1 ת.ז./________הח"מ  מס׳  רשומ  ח.פ./   _____    ה שותפות 

עיר  ______________  ,_____________________________ מרחוב   ,______________

  ים, /ב/ים ומאשרמתחיי  ם,י/ רי____________________, טל: ______________________, מצה 

לרבות עיון בתיקונים  ,  הליך שבנדוןה את כל מסמכי  והבנתי/נו  בעיון    נו/קראתיבחנתי/נו בזהירות,  כי  

שערכתי/נו, כל  ות בירורים  בעקב  י/לנול , וכן שנודעו  ההליךו/או שינויים ו/או הבהרות שנוספו למסמכי  

נשוא  הפרטים   השירותים  למתן  לראיםלביצוע  והאפשרות  ההליךהנוגעים  מצרף/ים  .  הנני/ו  ה 

 .               (2-ח  -מכים א׳מס) ההליךמכי ל מסחתימתי/נו על כ 

כל  ו  ההליך , וכי תנאי  ההליךוכל מסמכי    ההליך את כל פרטי    נו /והבנתי   נו /כי קראתי   ים /מצהיר  ו /הנני .2

האחרי על  הגורמים  המשפיעים  נשוא  ם  השירותים  ליההליךמתן  ומוכרים  ידועים    ו /ואני  ,לנו/, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ תיעצאת ה נו/יקבעת , כי ים/מצהיר  ו/ להם. כן הנני  מים/יםסכמ

  ם ידועים ומובני  למתן השירותיםאת כל האמור לעיל, ולאחר שכלל הפרטים הנוגעים    נו/ לאחר שבדקתי .3

  בלא כל  ךההליאת כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי    נו/ לקבל על עצמי  ים/ מציע  ו/, אנינו/לי

זה   ובכלל  השירותיםהסתייגות,  את  חלקאו  ו/  להעניק  להצעתי   הםמ  כל  התמורה  בעבור  ,  נו/בהתאם 

מכלול השירותים    ור , וזאת בעבהליךלמסמכי ה  1-מסמך ב  -הצעתנו הכספיתב  להלן   נו / הנקובה על ידי

סמכי  למ׳  דמסמך    -הסכם ההתקשרותבו  ההליךלמסמכי    2-במסמך או  1-אמך  סלמ  5המפורטים בסעיף  

 .   ההליך

 ב/ים בזאת כי: יאני/ו  מצהיר/ים מסכים/ים ומתחי  .4

4.1  _____________ ״ עו״ד  )להלן:  בע   ״(המועמד_______  הנ  להינו  והמומחיות  יהידע,  סיון 

נשוא ההליךהדרושים   ורישיונ  גם ,  החוזה/למתן השירותים  גם  ו  רשים,ד ות נמבחינת הסמכות 

 . ההליך, בהתאם לכל מסמכי ועילרבות בהקשר של ניסיון מקצ עיתמבחינה מקצו

להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על    נו/, או יש בכוחינו/ ברשותי 4.2

 . זההחוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החו/ההליךנשוא  להעניק את השירותיםמנת 

יבויות על פי  מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחי  ,ים/ מסוגלהמועמד ואני/נו   4.3

ואזכהםי/מתחייב  ואני/נו  החוזה./ההליךהוראות   במידה  כי  תתק  בהליך  נזכה/ ,  שר  והמועצה 

, בהתאם לצורכי המועצה  םבשלמות  ההליךנשוא    השירותיםאת    אעניק/נעניקבהסכם,    ונ/ איתי
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רצונ ,  נו/הנקוב בהצעתי   רחהטר הכשתמורת  ,  ההליךולדרישתה, בהתאם למסמכי     הלשביעות 

 .המועצההמלא של  

ידי/  תהמבוקש  התמורה  4.4 שנרשם  נועל  כפי  ב)ו  ני/ עתצבה,  ההליך(  1-במסמך    ה הינ   למסמכי 

ה  תכולל  איוה  ,תסופי כל  כ  -ות  וצאהאת  ובין  מיוחדות  הכרוכות  בין  וסוג  מין  מכל  לליות, 

השירותים תנאי    -החוזה  / ההליךנשוא    בהענקת  פי  לרבו/יך ההלעל    . המשתתףרווח    תהחוזה, 

  לרק מע״מ כשיעורו עיתווסף    תמורהל  אי/ם לכל תשלום נוסף. לא אהיה/נהיה זכברור לי/נו כי  

 פי דין. 

כז 4.5 שאוכרז/נוכרז  על    בהליך וכים  ככל  ינתנו  עו״ד  ידי  השירותים 

מטעמי/נו, אשר יתן את השירותים  ״(  התובע העירוני)להלן: ״______________________  _

עליי/נו  .  באופן אישי ומוסכם  לי/נו  העירוניזהות  וי  שינכי  ידוע  באישור  י  התובע  ורק  אך  עשה 

של   ובכתב  לממשלה לאישור  ובכפוף  המועצה,  מראש  המשפטי  לתובע  הסמכה    ולמתן  היועץ 

   .העירוני החלופי

ידי    לד חתימת הסכם ההתקשרות עחודשים ממוע  12  -תהיה ל  התקשרותתקופת הש  נו/ידוע לי 4.6

המועצה של  החתימה  ״)להלן  מורשי  למועצ(״ההתקשרותתקופת  :  וכי  בלבד  ,  ולה    ה שמורה 

ב הזכות להאריך את תקופת ההתק נוספות של    4  -שרות  )להלן:   חודשים כל אחת  12תקופות 

 .נו/סור לי עה בכתב שתמד, וזאת בהו(״אופציהתקופות ה״

האופציה   4.7 תקופות  ו/או  ההתקשרות  תקופת  במהלך  כי  לי/נו  ידוע  רשאית  עוד  המועצה  תהיה 

ימים, ללא שתהיה לי/נו    30ל  ש שום בהודעה מרארות לכלל סי שקלהביא את ההסכם ואת ההת

 מתן נימוקים. ענה ו/או תביעה כנגדה, וללא צורך בט כל

או להפחית, בכל עת, היקף השירותים, להוסיף  שמורה הזכות לשנות את  וע לי/נו כי למועצה  יד 4.8

 הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה.   כפי שתמצא לנכון וללא

ש 4.9 כי  אני/ ,  בהליךים  / כהכזו  זאוכרז/נוכרככל  מתחייב/ים  העירוניו  באופן    נוכחיהיה    התובע 

למען הסר  אחד בכל חודש קלנדרי.  ך יום  ככל הנדרש, ולכל הפחות במהלבמשרדי המועצה  אישי  

י כי  מובהר  כי  ספק  עליי/נו,  ומוסכם  לי/נו  כזוכה/ככל שאוכרזדוע  על  נוכרז  ינתנו  , השירותים 

אין   וכי  עצמאי,  כקבלן  יווצרוידי/נו  ו/א  ולא  בין  ביני/נו  העירוניו  כ/ו  התובע  מי מטעמנו או    ל 

 מעביד.-לבין המועצה יחסי עובד

  ל פיואה עת הנ כל טוב  צתו, אואת ההסכם, כולו או מק  לא להסב ולא להעביר  יםמתחייב/  אני/ו 4.10

בעקיפין.  או  במישרין  לאחר  פיו  על  התחייבות  הס  ו/או  ידו  רלמען  לא  ע  ספק,  כי  לי/נו 

 . הענקת השירותיםיק קבלני משנה לצורך העס ורשה ל אורשה/נ 

לקבלת סכום כל שהוא מהמועצה    נו /כותילהמחות את ז  יםזכאי/   ה הינ /כי לא אהיה  נו /ידוע לי  4.11

המועצה    בר המועצה.זכמה לכך בכתב של גש הסמרא  נו/ לפי הסכם זה לאחר, אלא אם קיבלתי

ות סכומים או התניית ההמחאה  בעניין זה, לרבות סירוב להמח  נו/י לסרב לבקשת  תהא רשאית

להיתנאב שייראו  ל  ם  הבלעדי,  דעתה  שיקול  בטחונות  ת  רבולפי  בלהבט קביעת  של  חת  יצועו 

 ההסכם.  

נשוא    ותיםרמתן השי כל דין לצורך  לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י  ים מתחייב/  ו/כמו כן אני 4.12

 . ההליך
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אזכה .5 הנניהנדון  בהליך  נזכה/אם  השיר להעניק    ים/ מתחייב  ו/ ,  לכ  ההליךנשוא    ותיםאת    לבהתאם 

מסגרת לוחות  מועדים ובבוזאת  ,  המועצהשל    ונה המלארצ   ולשביעות  חוזה,  ולמסמכי ה  ההליךתנאי  

 בחוזה. ו  ההליךהזמנים הקבועים במסמכי 

הצעת .7 הריני  נו / יאם  ) ות  ים /מתחייב  ו/תתקבל,  שבעה  הוד 7ך  מתאריך  ימים  זכייתי  כם עת(    נו/ בדבר 

ל   בהליך  קיו  ידיכם להמציא  על  כנדרם  אישור  תנאי  הביטוחים  פי  על  למסמכי    ג׳ מסמך  )  ההליךש 

 (. ההליך

כי  תזאב  ים /מצהיר  ו/ אני .8 לי ,  אבצע נו/ידוע  לא  שאם  הפעול  נבצע/,  ,  לעיל  7בסעיף    ה המנוי  האת 

תהא    עצהמו והתבוטל,     בהליך  נו/ ייית זכ  ,ההליךנשוא    לבצע את השירותים  נו/את זכותי  נאבד/אאבד

ו סעד שיעמדו לרשות המועצה  גרוע מכל זכות א, כל זאת מבלי לאחר  משתתףלהתקשר עם  רשאית  

 .זה  להליךעצמי/נו עם הגשת הצעתי/נו התחייבות שנטלתי/נו על כנגדי/נו עקב הפרת ה

  כל מסמכי על  תימה  ה כחכמו  ההליך  ר הטוב הריני/ו מצהיר/ים כי חתימתי/נו על מסמכיהסד  ן למע .9

 . החוזה

 . קבוע בחוזה, בהתאם לנומאית /דרש ממניי בתאריך שי במתן השירותיםלהתחיל   ים/מתחייב ו/הנני .10

המס   נו/ להצעתי  פים/ףמצר  נו/הנני .11 כלל  והאישואת  סעיף  מכים  פי  על  הנדרשים    1-א  ךבמסמ  6רים 

 .ההליך  מכילמס

עלולה    י/נוהצעת  ההליךעל פי מסמכי    אישור הנדרש  מסמך ו/או  נצרף/ולא אצרף  כי במידה  נו /ידוע לי 

   להיפסל.

ידוע לי .12 ניג כל מידהצל   מאיתנו /ש ממניהזכות לחקור ולדרו  שמורה  למועצהכי    נו/עוד  וסף  ע/ מסמך 

, לרבות המלצות,  תיםהשירולמתן    נו/, התאמתינו/ , מומחיותינו/ יסיוני, ננו /שיידרש להוכחת כשירותי

ואניו המידלמסור    ים /חייב  נהיה / אהיהו  /כיו"ב  מלוא  המאת  אםסמכיםע/  דעתה.  להנחת   ,  

הסב  נסרב/אסרב מסמך,  כלשהולמסור  ניתוח  או  רשאית  א  ר  לפי  מסקנ להסיק    המועצה כאמור,  ות 

 .זו נו/ ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90  יב אותי/נו במשך תקופה שלהצעתי/נו זו תהיה בתוקף ותחי .13

תדלהליך שהמועצה  במידה  ה.  של  ארכת  רוש  נוספת  לתקופה  הצעתי  -יום    90הערבות  נו  / תהיה 

 .  בהליךרוש המועצה, ועד להכרזת זוכה  שתד ה נוספת כפיבתוקף למשך תקופ והצהרתי/נו זו

ההליך  הנני/ .14 מושא  שההתקשרות  לכך  מודע  היועץ  ו  להנחיית  בהתאם  הסמכה  כתב  למתן  כפופה 

מס׳   לממשלה  כא8.1100המשפטי  הסמכה  כתב  ומתן  לתחילת  ,  מתלה  תנאי  יהווה  למועמד,  מור 

סמכה כאמור. בהתאם, מקום בו לא ינתן  ההתקשרות, באופן שזו תיכנס לתוקפה רק עם קבלת כתב ה

למועמ  כאמור  הסמכה  לי/נו    -דכתב  תהיה  לא  שהיא,  סיבה  דרישה  מכל  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל 

 כלפי המועצה בגין כך. 

התובע   .15 על  כי  לי/נו,  ידוע  לממשלה  ע העוד  המשפטי  היועץ  מטעם  תקפה  הסמכה  בידו  לאחוז  ירוני 

תב שהמועצה  וככל  אם  האופציה,  תקופות  לרבות  ההתקשרות,  תקופת  כל  וכי  לאורך  לממשן,  חר 

יחדל התובע העירוני לאחוז  את  תהיה המועצה רשאית לבטל  בידו הסמכה תקפה כאמור,    מקום בו 

כל  החוזה ללא  לדרוש    זה  ו/או  מוקדמת  ממשרד  ני/מאיתנוממהודעה  אחר  דין  עורך  ו  י/נ להציע 

ו/או לתובע העירוני לא תהיינה כל טענות    ולי/נושישמש כתובע עירוני, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  

 . ו/או הדרישה לעורך דין חלופי החוזהו/או תביעות, כספיות או אחרות, כנגד המועצה בגין ביטול 

 ה אינו מהווה מכרז על פי דיני המכרזים. הליך זמצהיר/ים, כי ידוע לי/נו ש הנני/נו .16
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היאה  אם .17 יותר מאדם אחד,  ידי  על  נחתמה  זו  א   צעה  וכל אחד  מחייבת  ביחד  כל החתומים מטה  ת 

יד  פרטמהם לחוד, ובכל מקום ש י כל  מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על 

 החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד. 

חוצה .18 בלתי  היא  זו  ניתנתעה  ובלתי  לש   זרת  ומחייב  ינוי לביטול,  בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,    ת או 

 כאמור דלעיל.  נו/ אותי

את    ים/מקבל   ו/ את תוכנו, אני  נו/ והבנתי  ההליךכי  ל מסמכאת    נו/בזאת כי קראתי  ים/מצהיר   ו/ אני .19

במסמכינאים הכתוכל הת  כל    ההליך  בים  ללא  נספחיו  כל  מוותר/ים  עורריןעל  ואני/ו  טענה  ,  כל  על 

 . כאמור על אי ידיעה ו/או אי הבנה  שה המבוססותדרי תביעה ו/או ו/או

 יאום עם משתתפים אחרים.תכל קשר או זו מוגשת ללא  ים בזה כי הצעה/נו מצהיראני/  .20

 
 :על החתום נו/ ולראיה באתי

_______ ____________  _____________________ 

 ה ימחת  תאריך 

_ __________________ _  _____________ ______ _____________________ 

 תכתוב .צ. חמס' ת.ז./ח.פ./ שם מלא 

 ___________________   _____________________ 

 מס' פקס  ן ומס' טלפ

 

 את האישור להלן:  הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא בהליך המשתתףאם 

 אישור 

ע  ___________ הח"מ  _________ ו"ד/רו"אני  התאגיד  בח  מאשר  חתימ ________  כי  הזאת  "ה  ות 
 _______________ המשמש_________________,  חותמת/_,  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  התאגיד    ים 

דין את ההחלטה להציע  כי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כמ, עפ"י מסמחייבים
 את הצעתו כאמור לעיל.  

 __________ _________  ________ ____________ __ ___________________ 

 ה חתימ שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
1-בסמך מ  

 ה כספית הצע

 

 לכבוד 

 מועצה המקומית אבן יהודהה

 נ.,ג.א.

 

 תובע/ת עירוני/ת חיצוני/ת שירותי  למתן____11 /2021 מס' פומבי הליך הנדון: 

 

נשו  .1 השירותים  את  להעניק  מציע/ים  )ריטיינרהריני/ו  קבוע  חודשי  סכום  תמורת  ההליך  של  א   )

חדשים  ____________________  שקלים   )______________________________ ,  )במילים: 

יום  )ללא קשר להיקף הטיפול הח  בתוספת מע״מ ם אחד לפחות, וסכום  דיוניודשי( לחודש שבו כלול 

  ____________ של  )ריטיינר(  קבוע  _______ חודשי  שקלים  ________________)במילים:   )_

 . בתוספת מע״מ )ללא קשר להיקף הטיפול החודשי( לחודש שבו לא יתקיים יום דיונים חדשים

לחודש הכולל יום בתוספת מע״מ  ח  ש״  5,400]הצעת המשתתף לא תעלה על מחיר המקסימום של  
שתעלה על    צעה. הלחודש שאינו כולל יום דיוניםבתוספת מע״מ  ש״ח    4,400  -דיונים אחד לפחות ו

 הסך האמור, תיפסל על הסף ולא תיבחן כלל[. 

על   ויועברו  למועצה,  שייכים  יהיו  וכו'  שכ"ט  הוצאות,  בגין  למועצה  שייפסקו  סכומים  כי  מובהר, 

ב  נו/ידי מייד למועצה  אצליאופן  קבלתם  לאחר  יא  נו/י  )ולא  משבעה  קבלתם  7וחר  מיום  ימים   )

 אצלי/נו.

המוצ  .2 הטרחה  שכר  כי  מצהיר/ים  בסעיף  הנני/ו  כאמור  ידי/נו  על  כל    1ע  את  בחובו  מגלם  לעיל, 

ההליך.   נשוא  השירותים  במתן  הכרוכות  שהוא  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות, 

הווה כיסוי מלא להתחייבויותיי/נו נשוא  לעיל מ   1ה אותו הצעתי/נו כאמור בסעיף  מחיר שכר הטרח

, הוצאות נלוות ואחרות הדרושות למתן השירותים נשוא  החוזה לרבות כוח אדם, הוצאות משרדיות

לא  כי  בזאת  מובהר  כ  הפניה.  על  הפניה,  נשוא  השירותים  מתן  בגין  נוספת  תמורה  כל  לי  ל  תשולם 

 לעיל.   1למפורט בסעיף   הכרוך בהן, מעבר

ילקח בחשבון הסכום    -בין הסכום המצויין בספרות לבין הסכום המצויין במילים  במקרה של סתירה .3

 נמוך מבין השניים. ה

 : על החתום ונ/ ולראיה באתי

 ___________________  _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________  _____________________ 

 כתובת ./ח.צ. מס' ת.ז./ח.פ שם מלא 

 ___________________  _____________________ 

 ספק מס'  מס' טלפון 

 

 הינו תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן:  בהליך המשתתףאם 
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 אישור 

חתימו כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ הח"מ  ה"ה  אני  ת 
 _____________ התאגיד  ________________,  חותמת  בצרוף  בתאגיד  מנהל/ים  המשמש/ים   ,____

אגדות, את התאגיד לכל דבר ועניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  מחייבים, עפ"י מסמכי ההת 
 הצעתו כאמור לעיל.   את

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 ימה חת שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 

 



 
 

 ________________________ _ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
׳ גסמך מ  

 אישור קיום ביטוחים
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מ

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ
 שם

המועצה המקומית  
   אבן יהודה

 שם
   למלא

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

תובע עירוני   אחר:☒
 חיצוני 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

  אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 פ. ת.ז./ח.
 

 מען 
,  53המייסדים חוב ר

 אבן יהודה 

 מען 
 למלא 

 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
  ומהדורת 
 הפוליסה 

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה 
 סכום ביטוח 

  כיסויים
 בתוקף  נוספים

כיסוי יש לציין קוד   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

 אחריות צולבת  302 ₪  500,000   ביט   צד ג'

 הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 

כיסוי לתביעות   315
 המל"ל 

מבוטח נוסף   321
בגין מעשי או מחדלי  

 המבוטח 

מבקש  322
האישור מוגדר כצד ג  

 בפרק זה 
 ראשוניות  328

רכוש מבקש   329
 האישור ייחשב כצד ג 

אחריות  
 מעבידים 

 ₪    20,000,000   ביט   
 

 הרחב שיפוי  304

ויתור על   309
 לטובת מבקש תחלוף

 האישור 

מבוטח נוסף   319
היה וייחשב מעבידם  

 של הנ"ל 

 ראשוניות  328
אחריות  

 מקצועית 
 תאריך רטרו:   

 
 __________ 
 )נא למלא( 

אובדן  -301 ₪  2,000,000 
   מסמכים

 אחריות צולבת  302

דיבה/  -303
   השמצה 

 יפוי ב שהרח 304

ויתור על   309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 

מבוטח נוסף   321
בגין מעשי ומחדלי  

מבקש   -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי  -325
   יושר עובדים
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פגיעה -326
   בפרטיות

   עיכוב/ שיהוי-327
 ראשוניות  328

  תקופת גילוי-332
 חודשים  6

 

 (: ג' תאים כפי המצוין בנספח ח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המ)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטפירוט השירותים 
 שירותים משפטיים 093

 

 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 

  

  

  
 

 וליסה  ביטול/שינוי הפ

  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא  ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 וני/ת חיצת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
׳ דסמך מ  

 הסכם התקשרות 

 
 2021ביום _____ לחודש ______ שנת  באבן יהודהערך ונחתם שנ

 
 

  המועצה המקומית אבן יהודה   בין:     
 , אבן יהודה 53המייסדים מרחוב    
       "( המועצה)להלן: "   
 מצד אחד           

 
 

 __________ ________ פ. ח./ע.מ. ___________________משרד עורכי דין _  לבין:

 ___________ מרח' ____________, ___    
 

 ס. ________________ טל. ___________, פק
 
 __ _______, מ.ר. ___________ ת.ז. __________אמצעות עוה״ד _________ב

 
  ( "המשרד)להלן: "   
 מצד שני           

 

)להלן:   ת/חיצוני  ת/עירוני  ת/עותי תובשיר  למתן__  11__/ 2021פומבי מס'    הליךרסמה  והמועצה פ הואיל 

בו  בהליךהשתתף  והמשרד    , ״(ההליך״ ״   וזכה  התובע  ״(המשרד)להלן:  לתפקיד  שהציע  לאחר   ,

, ובהתאם לכך  ״(התובע העירוני״״ ו/או  עוה״ד״הלן:  ני את עו״ד __________________ )להעירו 

העיר  המועצהמעוניינת   התביעה  שירותי  את  המשרד  מאת  עלהזמין  וכי  כתובע  ונית,  ישמש  וה״ד 

 זה להלן;  בחוזה, הכל כמפורט עירוני חיצוני מטעמה

  יםעוסק   הם וכי    המתאימים,  שוריםהידע הניסיון והכי  יבעל   הוא ועוה״ד הינם מצהיר, כי    והמשרד והואיל

 ;  בחוזההמפורטים  באופן במועדים ובתנאיםזה להלן,  בחוזהכהגדרתם  תן השירותים במ

עירוני חיצוני של המועצה, והתקבלו כלל  כתובע    וה״דלה אישר את מינוי עלממש המשפטי  והיועץ   והואיל

 ם הנדרשים לעניין זה;האישורי

מעביד, על כל  -שלא במסגרת יחסי עובדעל בסיס קבלני ו  המשרדמועצה מעוניינת להתקשר עם  וה והואיל

 כך. ים לסכה  רדוהמשת,  דיוזכויות והחובות ההדהתמורה והן לעניין ההמשתמע מכך, הן לעניין  

 

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא וכותרות .1

 בלתי נפרד הימנו.  זה מהווה חלק לחוזה המבוא  1.1
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צורפו להצעתו של המשרד  אשר  הפניה לקבלת הצעות והנספחים למסמכי ההליך,    מובהר בזאת, כי 1.2

 במסגרת ההצעה, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 ה זה לבין מסמכי ההליך האמורים יגבר האמור בחוזה זה. ירה בין חוזבמקרה של סת  1.3

 , ולא ישמשו לפרשנותו של חוזה זה.כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד 1.4

 התובע העירוני המשרד ונושא ההתקשרות ושרותי  .2

חיצוני    המשרד 2.1 עירוני  תובע  שירותי  למועצה  ידי  יספק  על  אישי  באופן  ינתנו  התובע  אשר 

תשכ״חני,  העירו  עסקים,  רישוי  חוק  להוראות  המנהליות,  1968  -בהתאם  העבירות  חוק   ,

התשס״ג1986  -תשמ״ו כלבים,  על  הפיקוח  להסדרת  חוק  של  2002  -,  השונים  העזר  חוקי   ,

עת המוע או  קיים  אחר,  חיקוק  כל  וכן  העירוניתצה,  לתביעה  הרלוונטי  ולעיל:    ידי  )להלן 

 . ״(השירותים״

לגרו  2.2 מכמבלי  ה ע  לעלליות  יכללו  אמור  המפורטים  את    םשירותיהיל  אהשירותים    2-במסמך 

 מפרט השירותים.   -הליךלמסמכי ה

השירותים   2.3 את  יספק  במקריהמשרד  וכן  במשרדיו,  העירוני,  התובע  לשם  באמצעות  בהם  ם 

י ליתן את השירותים במועצה ו/או  נהשירותים כנדרש בחוזה זה יהא על התובע העירו  תאספק

 קום אחר.  בכל מ

 

 אישור הוועדה המייעצת מטעם היועץ המשפטי לממשלה ומתן כתב הסמכה -תנאי מתלה .3

בהתאם   3.1 העירוני  לתובע  הסמכה  כתב  למתן  כפופה  זה  חוזה  פי  על  ההתקשרות  כי  מובהר, 

וכי חוזה זה יכנס לתוקפו רק עם קבלת כתב    ,8.1100היועץ המשפטי לממשלה מס׳    להנחיית

 ינתן.  אם וככל שי  הסמכה לתובע העירוני,

ניתנה הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בדבר סירוב ליתן כתב הסמכה לתובע העירוני   3.2

תקשרות  שנבחר בהליך, או שכתב ההסמכה יהיה כפוף לתנאים המשנים באופן מהותי את הה 

משוחררים מהתחייבויותיהם בקשר עם ההליך, ויראו חוזה זה    נשוא חוזה זה, יהיו הצדדים

דים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לסעד כלשהו אחד כלפי  מבוטל, ולצדכבטל ו 

 ר לכך ו/או בקשר להליך.משנהו בקש

כתב הסמכה כאמור,    למען הסר ספק מובהר, כי כל הוצאה שתוצא על ידי המשרד לפני מתן  3.3

יה כל  ו בלבד, והמשרד לא יהיה רשאי לדרוש מאת המועצה ו/או להעלות כלפתהיה על אחריות 

 ו/או תביעה ו/או דרישה בגין הוצאות כאמור. טענה  

ומ  3.4 המשפטי  מובהר  היועץ  מטעם  תקפה  הסמכה  בידו  לאחוז  העירוני  התובע  על  כי  וסכם, 

חר  לממשלה לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה, אם וככל שהמועצה תב

תהיה המועצה    תקפה כאמור,בידו הסמכה    לממשן, וכי מקום בו יחדל התובע העירוני לאחוז 

 לן. לה 7.5אות סעיף פעול על פי הוררשאית ל
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 ומתן השירותים והתובע העירוני המשרדהצהרות והתחייבויות  .4

כמפורט 4.1 העירוני,  התובע  ידי  ועל  המשרד  ידי  על  יינתנו  זה  השירותים  א  בחוזה    2-ובמסמך 

ההליך  השירותים  -למסמכי  ומפרט  המועצה  לצרכי  ובהתאם  ד, המשר  רצונה. לשביעות  , 

במקצועיות  הת במומחיות,  השירותים  את  להעניק  מתחייבים  מטעמם,  מי  וכל  העירוני  ובע 

כללי הדין החל וכללי    ,, הנחיות היועמ״ש לממשלהובמיומנות על פי הסטנדרטים המקצועיים

 האתיקה המקצועית המקובלים. 

  ם,מהם  תים המוזמניאת מהות השירו  יםר מכי  ם בזה, כי ה  ים מצהיר  והתובע העירוני   המשרד 4.2

הוא בעל ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות    התובע העירוניוכי  

 זה.  חוזה, וכי יפעל במלוא כושרו ומרצו במתן השירותים עפ"י בחוזה

ן  החודשים הראשונים לתקופת ההתקשרות הינם תקופת ניסיו  6מצהיר, שידוע לו כי    המשרד 4.3

לשיקול דעתה האם להמשיך את ההתקשרות או האם  תאם  ט המועצה בהוכי בסיומם תחלי 

  להביא את ההתקשרות לסיומה.

על   4.4 זה,  למועצה בתקופת ההתקשרות את השירותים כהגדרתם בחוזה  לתת  המשרד מתחייב 

בהליך   השירותים  את  לתת  שנבחר  עוה״ד  שהינו  העירוני,  התובע  וכל  ידי  זה,  חוזה  מושא 

הכל במסגרת שכר הטרחה המשולם למשרד על פי  ו, ומנשיידרש מ  שלים, כפינוסף ומ  שירות

והתובע העירוניזה.    חוזה ימתחייב  המשרד  כי התובע העירוני  בצע את השירותים באופן  ים, 

 .ינתנו יהיו ברמה מעולה ומקובלתי, וכי השירותים שאישי

עם טלפון  ת עבודה מקובלות,  להחזיק במשרד פעיל בשעו  יםמתחייב והתובע העירוני    המשרד 4.5

  םבשעת הצורך ולעמוד עימ  םבאופן שניתן יהיה לאתר  םטלפון נייד, על חשבונ  םעימאת  ן לשוכ

 בקשר יומיומי מתמיד. 

בתדירות    , או למקום אחר כפי שיידרש ממנו, למשרדי המועצהמתחייב להגיע    התובע העירוני 4.6

שתידרש העבודה  כפי  לצורכי  המו  ,בהתאם  לדרישת  ב עצהבהתאם  הפחות  ולכל  יום  ,  מהלך 

 .ודה אחד בכל חודש קלנדריעב

ים להגיש למועצה כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה במתן  המשרד והתובע העירוני מתחייב  4.7

 השירותים ו/או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.

המועצה תהיה זכאית לדרוש בכתב לקבל בחזרה מהמשרד, בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת,   4.8

ו/או מסמכ  אותיקים  כולם  לטיפו   ים,  והמש  למקצתם, שנמסרו  העירוני,  והתובע  רד  המשרד 

יאוחר מ וזאת ללא כל דיחוי, ולא  לידי המועצה,  ימים מיום שדרשה   7  -יהיה חייב להשיבם 

 זאת המועצה.  

אין באמור בחוזה זה כדי למנוע מהמועצה  ידוע להם שכי  המשרד והתובע העירוני מצהירים,   4.9

 שיקול דעתה. י דין אחרים, לפיפטיים מעורכלבקש ולקבל שירותים מש
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רשאי   4.10 יהיה  לא  המשפטי  המשרד  היועץ  מאת  הסמכה  כתב  לו  שניתן  הדין  עורך  את  להחליף 

ובכפוף   ובכתב,  מראש  שיינתן  המועצה,  באישור  אלא  המועצה,  של  העירוני  כתובע  לממשלה 

 כאמור.  מהיועץ המשפטי לממשלהלקבלת כתב הסמכה לעורך הדין המחליף 

שמורה  ועלמ 4.11 מצה  לדרוש  בעל המשהזכות  בין  לחדול  -רד,  בכתב,  ובין  בביצוע  פה  מלהעסיק 

זה כל עורך דין או עובד מעובדיו, מכל סיבה שהיא, והמשרד יהא חייב    חוזה השירותים נשוא  

להפסיק את עבודתו, כאמור, מיד עם דרישת המועצה לעשות כן. הוראת המועצה אינה טעונה  

 הנמקה. 

של החלפת 4.12 הדין    במקרה  כתב הסמעורך  לו  כתובע שניתן  היועץ המשפטי לממשלה  מאת    כה 

על לרבות  סיבה שהיא,  מכל  של המועצה  להעברת  -העירוני  ידאג המשרד  דרישת המזמין,  פי 

 מידע מלא בין עורך הדין המתחלף לבין מחליפו. 

,  עורך הדין שניתן לו כתב הסמכה מאת היועץ המשפטי לממשלה כתובע העירוני של המועצה 4.13

עבודה ישירים ונוספים  צה במשרד, וזאת מבלי לגרוע מקשרי  קשר קבוע של המועישמש איש  

 בין המועצה לבין המשרד. 

מדיה   4.14 ובכל  צורה  בכל  אצלו  ויצטבר  המשרד  ע״י  שייאסף  ומידע  חומר  כל  כי  בזאת,  מובהר 

באם  כן,  כמו  עת.  ובכל  תנאי  ללא  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  לרשות  יועמד  עבודתו,   במהלך 

ר, במדיה מגנטית ו/או  א של העבודה, המסמכים וכל חומר אחור המשרד העתק מליידרש, ימס

 על נייר לידי המועצה או מי מטעמה. 

 פיקוח ודיווח .5

לקידום ומילוי המטלות והתכליות לשמם נשכרו    םככל יכולת  ויפעל  המשרד והתובע העירוני 5.1

זאת,    מטלות אלו ובכלל  טיים לקידום, תוך כדי ריכוז ותיאום בין כל הגופים הרלוונ הםשירותי 

 רלוונטיים. ה  המועצה בין ואל מול גורמי  

אחת לשלושה חודשים )או בתדירות אחרת, כפי שייקבע על ידי המועצה( יגיש המשרד למועצה   5.2

דו״ח על השירותים שסופקו על ידו בהתאם לאמור בחוזה זה, קרי סטטוס הנושאים והתיקים  

 . שבטיפולו

מהאמור 5.3 לגרוע  יעבמבלי  המשרד  למ,  ומידע  דו״ח  בתוך  יר  בקשתה,  לפי  עסקים   7ועצה    ימי 

 מיום שיתבקש לכך, ובאופן מיידי בנושאים דחופים. 

 התמורה .6

לשביעות רצונה המלא של    בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של המשרד על פי הוראות חוזה זה 6.1

חודשי  המועצה טרחה  לשכר  זכאי  המשרד  יהיה  _____ )ריטיינר(  ,  של   ₪ _________  בסך 

חדשים( שקלים  דיוני  )________________  יום  הכולל  ולחודש  לפחות,  אחד    -ם 

כולל  ________________  לחודש שאינו  )__________________ שקלים חדשים(  _ ש״ח 

 "(.שכר הטרחה)להלן: " יום דיונים
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 .יושלם לאחר קביעת הזוכה בהליך 

יעורו כפי שיהיה בתוקף במועד  כר הטרחה בש שכר הטרחה אינו כולל מע״מ, אשר יתווסף לש 6.2

 ביצוע כל תשלום ותשלום. 

 -:כדלקמןצע תשלום התמורה יבו 6.3

חוד 6.3.1 כל  קלנדרבסוף  יגיש  ש  לתשלום    עסקהחשבון    המשרדי  חשבונית  ין  ג באו 

 .  (כאמורית קבועה )תמורה חודש השירותים שסיפק בחודש שחלף

  וואישור ,  קהסחשבון העלת  ממועד קב   30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +    תשלוםה 6.3.2

 . המועצה מנכ״לי על יד 

  המועצה  מנכ״לבכתב של    תשלום יבוצע בכפוף לאישורלמען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי כל   6.4

 .  המלאה וות רצונ עיבלש ו בוצע השירותים  , כיהמפרט

ניהול    שכר הטרחהתנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח   6.5 הינם המצאת אישור בדבר 

חתוכדין  ספרים כנדא  רו"חע"י  ם  ,  המס,  רשויות  ככל  ו  ימציא    שהמשרדרש.    למועצה לא 

מס במקור כדין,    וכהר, קודם לביצוע כל תשלום, ינ אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקו

 . המועצהע"י   למשרד לם וש שיסכום  מכל

אות  את כל התשלומים וההוצ  ו סופי ומוחלט וכוללהינעל פי חוזה זה    שכר הטרחהסכם, כי  מו 6.6

שירותים על פי חוזה  המתן  ו/או הנובעים מהכרוכים    , וללא יוצא מן הכלל,וסוג שהוא  מכל מין

, לרבות ייצוג בכל הערכאות בכל התיקים הנוגעים ו/או הנובעים ו/או הקשורים לשירותים  זה

, הוצאות נסיעה הוצאות משרדיות, הדפסות  ה, קרי תביעה עירונית, עלויות שכרנשוא חוזה ז

המשרד לא יהיה זכאי לכל תוספת לשכר הטרחה הנקוב  .  ם, ביטול זמן וכו׳מים, ביטוחיוצילו

 לעיל, ולא תעמודנה לו כל טענות או דרישות כלשהן ביחס לשכר הטרחה. 

בד,  , ולא ישולם אלא על ידי המועצה בלבשום מקרה לא יותנה שכר הטרחה בתוצאות ההליך 6.7

 ולא על ידי צד שלישי כלשהו.

המועצה, וכי המועצה אינה מתחייבת כי    שירותים יהיה על פי צרכימובהר ומודגש, כי היקף ה 6.8

 היקף השירותים יהיה מוגבל להיקף שעות חודשי כלשהו. 

  5ר בסעיף  חוזה זה, מותנית בהגשת דיווח כאמומובהר בזאת, כי קבלת השכר הטרחה על פי   6.9

 לעיל. 

 תקופת ההתקשרות .7

של   7.1 לתקופה  הינו  זה  __חודשים    12חוזה  ביום  וסשתחילתה  יומה  ____________ 

 . ״(תקופת ההתקשרותביום___________________ )להלן: ״

)אופציה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  למועצה   ההתקשרותופת  להאריך את תק   זכות הברירה 

נוספות   בארבע אחת    חודשים  12  עד   בנות  תקופות  ״כל  האופציה )להלן:  בכפוף  תקופות  ״(, 

, ובכפוף  8.1100בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳  כאמור  כה לתובע העירוני  מתן הסמל
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לפחות   העירוני  לתובע  בכתב  כך  על  הודעה  ובלבד    30למתן  החוזה,  תקופת  תום  לפני  יום 

 חודשים.   60תעלינה על ציה יחדיו לא שתקופת ההתקשרות ותקופו האופ

יחולבתקופ 7.2 המועצה,  ידי  על  שמומשו  ככל  האופציה,  בשיות  זה  חוזה  הוראות  כל  נויים  ו 

 המחוייבים. 

  6לאחר    וכי  ההתקשרות מוגדרים כתקופת ניסיון,  החודשים הראשונים לתקופת  6מובהר, כי   7.3

תחליט   ההתקשרות המועצההחודשים  את  להמשיך  האם  דעתה,  לשיקול  בהתאם  האם    ,  או 

  .להביא את ההתקשרות לסיומה

ומכל סיבה שהיא, להביא את ההתקשרות לידי  למרות האמור לעיל, רשאית המועצה, בכל עת   7.4

למשרד,   כך  על  בכתב  הודעה  מתן  ידי  על  הבלעדי  מראשיום    60גמר  דעתה  שיקול  פי  על   ,

לנמק שתידרש  ומבלי  שתעמוד  והבלבדי,  מבלי  ההתקשרות  תסתיים  כאמור,  הודעה  ניתנה   .

יצוע  שרד בגין בתשלום התמורה המגיעה למה בשל כך )בכפוף ל למשרד ולתובע העירוני כל טענ

 .עד לסיום ההתקשרות(השירותים 

לא   7.5 ו/או  הסמכה  כתב  קיבל  לא  העירוני  שהתובע  ככל  כי  מובהר,  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי 

תהיה   לממשלה,  המשפטי  היועץ  מטעם  המייעצת  הוועדה  ידי  על  שלו  ההסמכה  כתב  חודש 

להציע עורך דין  רד  הודעה מוקדמת ו/או לדרוש מהמש  זה ללא כל  המועצה רשאית לבטל חוזה

לתובע   ו/או  ולמשרד  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הכל  עירוני,  כתובע  שישמש  ממשרדו  אחר 

ביטול   בגין  המועצה  כנגד  אחרות,  או  כספיות  תביעות,  ו/או  טענות  כל  תהיינה  לא  העירוני 

 .  ו/או הדרישה לעורך דין חלופי החוזה 

 מעביד-יחסי עובד  תחולת-אי .8

,  יהיו בינו ו/או עובדיו  ולא, כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין  שרדהמ   הסר ספק, מצהיר  למען 8.1

העירוני, וכי    המועצהלבין    לרבות התובע  ומעביד  עובד  למועצהיחסי  שיוענקו  על    השירותים 

י  וכ  יםעצמאי  כעו"ד   םעל יד  יוענקו   על ידי עובדי המשרדו/או  ו/או על ידי התובע העירוני    ידו

  מהמועצהאו לקבל  /ו    לתבועיהיו זכאים    לא   המשרד  עובדיאו  ו/  המשרד ו/או התובע העירוני 

 תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם לכל דין ו/או נוהג.  כלשכר עבודה ו/או 

ני  ו/או התובע העירו או עובדיו  /והמשרד    כי  ,לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת  מבלי 8.2

סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה    אים תנ  מהמועצה  ולקבל זכאים לתבוע    לא יהיו 

פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל    פיצויישנתית או דמי חופשה,  

 דין ו/או נוהג. 

כל יחסים שהם   יוצרתאינה    במתן השירותיםמתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם    המשרד 8.3

 . המועצהבינם לבין 

ה באופן משמעותי וניכר מן  גבו  ושולם לו לפי הסכם זה  היניש  טרחהשכר ההיר, כי  מצ  המשרד 8.4

השכר שהייתה המועצה משלמת לעובדים שכירים מקבילים של המועצה, ואף מעלות העבודה  

וזאת    כזה,  מקביל  שכיר  של  תוספת    -הכוללת  גם  בחשבון  במסגרתה  שנלקחים  מאחר  גם 
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על לצורך   עצמאי,  זכוי המשרדידי  -מימון  עלות  של  עובדי  ,  בגין  סוציאליות  , המשרדות 

 פי הסכם זה להבטיח לעובדיו וכן עלויות נוספות. -התחייב על שהמשרד

זה    דהמשר שיקבל    הטרחהשכר   8.5 הסכם  נשוא  השירותים  מתן  בגין  התמורה  ימהמועצה  היה 

מורה שנקבעה במפורש בהסכם  . פרט לתבגין מתן השירותים  המשרדהיחידה לה יהיה זכאי  

לא  או    המשרד  –זה   לרבות  מטעמו,  העירוני מי  כל    התובע  יקבלו  ולא  יתנו  ולא  יבקשו  לא 

עקב מתן   גורם שהוא  ו/או מכל  בעקיפין מהמועצה  ו/או  במישרין  ו/או הטבה אחרת  תשלום 

 השירותים למועצה. 

ניגוד לאמור לעיל, יהיה  ו/או הטבה כלשהם  ב  או מי מטעמו יגבו או יקבלו תשלום  המשרדאם   8.6

ידי המועצה( מיד עם  -למועצה כל תשלום ואו שווי הטבה כזו )שייקבעו על להחזיר    המשרדעל  

נגד   בצעדים  לנקוט  המועצה  מזכויות  לגרוע  מבלי  וזאת  המועצה,  של  הראשונה  דרישתה 

הפר   המשרד בגין  סעד  כל  לקבל  ו/או  מטעמו  מי  של  ו/או  אחרת  זכות  כל  ו/או  זה  הסכם  ת 

 ועצה. המ

ועל חשבונו בכל    ישאבלבד    המשרדגש בזאת כי  לעיל, מודלפגוע באמור    מבליו  נוסףב 8.7 בעצמו 

מתן  או לכל רשות אחרת בגין  /והתשלומים שיגיעו ממנו למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה  

 .החוזהו/או ביצוע  השירותים

תשלומים המוטלים  ה  בכל  ישאבלבד    המשרד ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי    נוסףב 8.8

לקרן ביטוח ו/או    תשלומיםרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה,  עובדים ל  עליו כמעביד של

 גמלאות וכל תשלום אחר. 

התנאים הסוציאליים    עבורבלבד ישא באחריות כלפי עובדיו    המשרדכי  ,  כן, מודגש בזאת  מוכ 8.9

 והאחרים להם יהיו זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים,    ות כל דיןרד מתחייב למלא בכל עת אחר הוראמשה 8.10

לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי מעביד, וכל התשלומים שמעביד  

 חייב בניכויים על פי החוק.  

  דלמשרלנכות מכל סכום שיגיע    תרשאי  המועצה תהא לפגוע באמור לעיל    ומבלי עם זאת    יחד 8.11

שי סכום  לפי  יכל  זכויותיהם    ולהעבירו   ,דעתה  שיקולדרש  להבטחת  סוציאלי  ביטוח  לקרן 

 . המשרד, לרבות התובע העירוני  הסוציאליות של עובדי

מתחייב, כי אם תבוא דרישה סותרת את התחייבויותיו לעיל ו/או אם ייקבע בעתיד על   המשרד 8.12

י על אף כל האמור בהסכם זה שררו ידי בית משפט מוסמך ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר, כ

כ״עובד״    למשרדכי אז השכר שהיה מגיע    ד מעביד בינו ו/או בין עובדיו לבין המועצהיחסי עוב

דעתה   שיקול  לפי  המועצה,  קביעת  שלפי  האחרים  ההעסקה  ותנאי  השכר  הינו  המועצה 

לפי ההסכמים המאושרים ה חלים על  הבלעדי, היו מגיעים לעובד, לו הועסק כעובד המועצה 

כאמור שיקבע  ככל  ועובדיה.  מעובדי    המועצה  לעובד  לרבות  המשרדבנוגע  העירוני,  ,  התובע 

 באופן דומה.   המשרדיחושב השכר שלו יהיה זכאי אותו עובד מעובדי 
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יהיה חייב להשיב למועצה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות את הוראות    המשרד 8.13

ועצה, את כל  המ , הינו עובד שכיר של  משרד הו מי מעובדי  ו/א  המשרדהסכם זה, בהן ייטען כי  

מן המועצה כתמורה ו/או ששולמו בגין ההתקשרות בינו    משרדההתשלומים העודפים שקיבל  

אותו   השכר  שמעל  אחרת(  בתקופה  ו/או  זה  הסכם  )בתקופת  כלשהי  בתקופה  המועצה   לבין 

 החלים ברשויות מקומיות.  זכאי היה העובד לקבל כעובד מועצה בהתאם לכללים ולהסכמים

לעיל, במקרה שתוגש תביעה לכל רשות מוסמכת כנגד המועצה להכרה  בלי לגרוע מהאממ 8.14 ור 

של     במשרד של  עובד אחר  ו/או  או במקומו  מי מטעמו  לרבות  המשרדו/או  העירוני,    התובע 

 , כלהלן: המשרדכעובד של המועצה, כי אז ידוע ומוסכם עוד על  

אשר כפופה , חל על המועצה כרשות מקומית,  1985  -  מ"החוק יסודות התקציב, התש  8.14.1

לפיקוחו והנחיותיו של שר האוצר, המוסמך )הוא או מי שאצל לו את סמכותו(, לפי  

המועצה.  עובדי  של  העסקתם  בתנאי  בחוק,  שנקבעו  בתנאים  להתערב,  הנ"ל,  החוק 

של   החלופיים  העסקתו  תנאי  לגבי  קביעה  כל  כזה,  במקרה  מי  או    המשרדלפיכך, 

תב שיגיש  למקרה  המועצה,  כעובד  גם מעובדיו  כפופה  תהיה  כאמור,  סותרת  יעה 

ב לחוק  29  -א ו  29להחלטה בעניין זה בהתאם לחוק יסודות התקציב בכלל ולסעיפים  

על   תחול  זה  סעיף  לפי  בפרט.  התקציב  כל   המשרד יסודות  של  נוספת  השבה  חובת 

על  העודף,  אין-סכום  האמור.  החוק  בסעיף   פי  של   באמור  מזכותה  לגרוע  כדי  זה 

ע להסתמך  סעיפים המועצה  לפי  החלטה  של  קיומה  ללא  גם  הנ"ל  החוק  הוראות  ל 

 ב הנ"ל.29א או  29

אחרים  8.14.2 קיבוציים  והסכמים  בישראל  המקומיות  הרשויות  לעובדי  העבודה  חוקת 

פורש מתן  החלים על עובדי המועצה, אם וככל שיקבע שיחולו על התובע, מונעים במ

לעובד בהתהטבה  הקיבוציים,  ההסכמים  לפי  למגיע  מעבר  לסעיף  ,  לחוק    22אם 

 . 1957 –הסכמים קיבוציים, תשי"ז 

 איסור המחאה  .9

בלבד והוא לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חבות הכלולות בו    המשרדזה נערך עם    חוזה 9.1

 .המועצהלאחר בלא הסכמת  

  זה, אלא   חוזהלפי    ועצהמהמ ם כלשהו  לא יהא רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלו  המשרד 9.2

 . המועצה מראש ובכתבשל  אם קיבל לכך הסכמה 

,  המועצהאי הגבה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה ע"י   9.3

מניעה    המועצהו/או כעובדות היוצרות כנגד    ולא יתפרשו בשום פנים כויתור מצדהלא יחשבו  

 כך.לא יגרעו מחמת   עצהלמוות ו/או יתרון שיש תו, ושום זכ ו/או השתק מחמת התנהגו 

 שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים  .10

 לקוח, בהתאם לדין.-על התקשרות זו וכל הקשור בה יחולו כל כללי החיסיון של עו״ד  10.1
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מתחייבים לשמור על    םאו מי מטעמהמשרד ו/או התובע העירוני ו/מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   10.2

מלאה, להעביר,  סודיות  למסור    לא  לא  להודיע,  כלא  לידיעת  להביא  ידיעה  ולא  כל  אדם  ל 

עם   ההתקשרות  עם  בקשר  אליהם  ביצוע  המועצהשתגיע  אגב  או  במהלך  או  בתוקף   ,

 ההתקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן.  

יש  י הדין, אם  מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו במשרד עורכ   המשרד 10.3

סוד  הצהרת  על  לכאלה,  יתחייבו  לפיה  להביא  יות  ולא  למסור  לא  להודיע,  לא  להעביר,  א 

עם   ההתקשרות  עם  בקשר  אליהם  שתגיע  ידיעה  כל  אדם  כל  או  המועצהלידיעת  בתוקף   ,

 במהלך או אגב ביצוע התקשרות זו תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר מכן.

מצא במסגרת  כלשהו, בכל נושא הנלמסור מידע    םרשאי  והילא י  ירוני,המשרד ו/או התובע הע  10.4

השירותים   לידיעת  למועצהמתן  שהגיע  השירותים    םו/או  מתן  אדם  למועצהבמסגרת  לכל   ,

יפנו המשרד   –. בכל מקרה של ספק  המועצה , ללא אישור מפורש ובכתב מאת  המועצהשאינו  

 יות המידע. בקשר לסוד תלמועצה על מנת לקבל הוראוו/או התובע העירוני 

  חוזהלפי    הםזה, כי בעת מתן שירותי  חוזהעל    םבחתימת  יםרמצהי  התובע העירוניהמשרד וכן   10.5

מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב    ומתוך ניגוד עניינים ויימנע   וזה לא יפעל

 .  הםלבין יתר עיסוקי  המועצהעבור  ם של ניגוד עניינים בין עבודת

ניגודפעילוי   –זה  לעניין   10.6 הן תמורת תשלום, או תמורת  בין אם    –עניינים    ות שיש בהן משום 

אם   בין  תאגיד,  בהנהלת  חברות  לרבות  כלל,  תמורה  ללא  הן  אם  ובין  אחרת,  הנאה  טובת 

 התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

,  המועצהייצוג בפני    נים" ייחשבו מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כ"ניגוד עניי  10.7

ה בו,  רחב  שהמועצה, איגוד ערים  "שרונים"  לתכנון ולבנייה  המרחבית  ועדהו האגיד מקומי,  ת

כנגד   כל אדם  ייצוג  ו/או  הגופים  אחד מאו רשות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים 

נוש בכל  גוף  או  אדם  עבור  פעולה  עשיית  לרבות  ייצוג  זה  לעניין  לגו האמורים.  הנוגע  פים  א 

 האמורים. 

כ  10.8 על  מובהר,  איסור  חל  העירוני המשרי  התובע  על  ו/או  משפטי    ד  ייעוץ  ליתן  ו/או  להתקשר 

הבכירים, או לבן הזוג של כל    המועצה  , או לסגניו או למי מעובדיהמועצהבאופן פרטי לראש  

שליטת  אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, או לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או ב

זו מחברי  בן  לחבר  או  מהסיע   עצההמוגם,  לסיעה  תקופת  או  במשך  במועצה  החברות  ות 

 ושישה חודשים לאחר מכן.   ההתקשרות

ו/או אחד הגופים    המועצה אדם או גוף כנגד    ו, כי לא ייצג יםמתחייב   המשרד והתובע העירוני 10.9

 זה זה. ( חודשים מסיום חו6לעיל, למשך תקופה של שישה )  10.8המוזכרים בסעיף  

חמובה 10.10 על  החתימה  טרם  כי  יעביר  ר,  זה,  העבודות    דהמשר וזה  מכלול  של  מלא  פירוט 

גורמי   מול  אל  שלו,  עובדיה,  המועצהוההתקשרויות  או  הציבור  נבחרי    המרחביתועדה  ה, 
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ובנייה   וכן  "שרונים"  לתכנון  עניינים,  ניגוד  בדיקת  לצורך  מקומי,  תאגיד  כל    ויציין  יפרט או 

 ים. הקים חשש לניגוד עניינ ול להוות ולעניין אחר אשר יכ 

ובמידה   10.11 העירוני/והמשרד  התובע  ייצג   וטיפל   או  או  תכנית  תביעה,  או    ובאיזו  כלשהו  גורם 

ובמסגרת מתן    המועצה,תכניות עבור גורם כלשהו הכלול בתחום    ובקשר מסחרי או ביצע   ועמד

להודיע    ניהתובע העירו המשרד ו/או על  יהיה על  להוסיף ולעשות כן,    ו למועצה נדרשהשירות  

כל קשר  לחלוטין להפסיק  יםמתחייבהם והעבודות והיקפן,   מיד ולפרט את טיב ה למועצעל כך 

להמשיך    המועצההסכמה מפורשת בכתב מאת    ו זה אלא אם יקבל  חוזה עם חתימת  כאמור,  

 "(. האישורהטיפול בפרוייקט המוגדר )להלן: "

המשרד ו/או  רותים על ידי  מתן שי  תהיה רשאית במקרה כאמור לסרב לאשר המשך  המועצה  10.12

 גורמים אחרים בעלי ענין או להתנות את מתן האישור בתנאים.  ל תובע העירוניה

התובע  , וכן ימלא  המשרד  ימלאו בעלי ושותפי  םתנאי לתחילתכתים ועובר לתחילת מתן השירו 10.13

ני שאלון    ,העירוני שנערך  לבחינת  עניינים  הפנים  בהתאם  גוד  משרד  מנכ"ל  ,  2/2011לחוזר 

הבו של  מידת  החלטה  פי  על  המשפצורך,  למועצהטהיועצת  התובע    יחתמו  ,ית  ו/או  המשרד 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים. על   העירוני

  המשרד ו/או על התובע העירוני,יובהר כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת על   10.14

של ספק   כל מקרה ב  ת של המועצההמשפטי  ביועצתהחובה להיוועץ    הםובכלל זה מוטלת עלי

ההסדר, הוראות  יישום  סוג  בדבר  בכל  אותאו  להעמיד  העשויה  אחרת  חשש   םיה  של  במצב 

  ובשאלון שמילא המשרד ו/או התובע העירונילניגוד עניינים. במידה שחל שינוי בתוכן הצהרות  

חובת עניינים,  לניגוד  חשש  העירונישל    םבדבר  התובע  של  ו/או  אל    המשרד    היועצתלפנות 

 .ההרלבנטי ולפעול על פי הנחיותי   בכתב את מלוא המידע עצה, למסור להת למויהמשפט

על   10.15 על צוות עובדי המשרדהוראות אלו יחולו הן  ו/או מי    המשרד, הן על התובע העירוני והן 

 ממועסקיו ו/או מי מטעמו. 

 זכויות הקניין הרוחני  .11

  חוזהלשירותים נשוא    בקשרי  ו/או התובע העירונ  המשרד  כל התוצרים והתוצאות של פעילות   11.1

הינם    דין וכיו"ב-ת חוות הדעת, כתבי ביסמכים שהתקבלו אגב ביצועם לרבו מזה כולל כל ה

להשתמש    המועצהקניין   זכאית  והיא  דעתה.    בהםורכושה  שיקול  לפי    המשרד למטרותיה 

  ,התוצריםבתום תקופת החוזה, או עם הבאתו של חוזה זה לידי גמר את כל    למועצהימסור  

 זה.  חוזהר לשירותים נשוא דיו בקשהמסמכים וכל חומר אחר אשר מצוי בי

הע  המשרד 11.2 בכל    יםמוותררוני  י והתובע  לשימוש  ביחס  סעד  כל  על  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת, 

חומר שהוכן בהתאם לחוזה זה, מכל סוג ומין שהוא, ומכל עילה שהיא לרבות זכויות יוצרים,  

 ני אחר.זכות מוסרית או זכויות בקניין רוח 

 יטוח באחריות ו .12
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ובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שהוא )לרבות מוות, נזק גוף ונזק  לבדו לכל אהמשרד יהיה אחראי   12.1

למועצה,   לרבות  מאוגד(,  בלתי  או  מאוגד  אדם  בני  חבר  )לרבות  אדם  לכל  שיגרמו  רכוש( 

שלישי,   צד  לכל  ו/או  המשרד  מטעם  ולמועסקים  לעובדים  מטעמה,  ולמועסקים  לעובדים 

מתןכת עקב  ו/או  זה    וצאה  חוזה  לפי  כהשירותים  בשל  בין  ו/או  אלו,  בשירותים  הכרוך  ל 

 שהשירותים בוצעו ברשלנות ובין אם בוצעו כראוי. 

חייב   12.2 יהיה  וכן  לכך,  בהתאם  שיגיעו  הפיצוי  ו/או  הנזק  דמי  את  לשלם  חייב  יהיה  המשרד 

עם    תלשפו מיד  המועצה,  תידראת  המועצה  אשר  סכום  כל  בגין  כתוצאה  דרישה,  לשלמו  ש 

שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת מחמת נזק    ביעה ו/או מדרישת תשלוםמת

 עו״ד. 

לעיל   12.3 זה  בסעיף  כאמור  שנגרמו  אובדן  או  נזק  כל  ולהיטיב  להשלים  לתקן,  מתחייב  המשרד 

במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכות המועצה לתקן את  

 תשלום הוצאותיה.ולחייב את המשרד בהנזק 

גרוע מאחריות המשרד לגבי  לחוזה זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי  ביטולו של  סיומו/ 12.4

 נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה או קשורה אליהם.  

הן כמ  12.5 גורט  פהוראות הביטוח  לדאוג לקיומן של  מתחייב  המשרד  למסמכי ההליך.    ׳במסמך 

תק כאמור  פוליסות  ו  ג׳במסמך  פות  ההתקשרות  תקופת  )לכל  שתמומשנה(האופציות  .  ככל 

חלה    מקצועית גם בסיום ההתקשרות, כל עודהאחריות  הלקיים את פוליסת    המשרד ימשיך 

של    רטרואקטיביהתאריך  ה  שנים מתום ההתקשרות.  7ת  כל הפחועליו אחריות עפ"י דין, ול

 . החוזה בין הצדדים ה עלחתימהמוקדם ממועד  יהא פוליסת אחריות מקצועית 

 , ככל שקיימים בפוליסות שברשותו, יבוטלו. חמורהסעיפי רשלנות רבתי/משרד מתחייב כי ה 12.6

 ויתור על זכויות .13

  בחוזהבסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה    המועצה השתמשה   13.1

את   וביטלה  הפסיקה החוזהזה  או  מקצתו,  או  כולו  תהיה  ביצו את    ,  לא  מקצתו,  או  כולו  עו, 

לא    והמשרד  ,, הפסקה בביצועו או סיבה אחרתהחוזהעילת תביעה כלשהי בגלל ביטול    למשרד

יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם  

 לו מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת. 

ל אחד מהמקרים של ביטול  , בכהמועצהזה תהיה רשאית    חוזהפי  ל  עצההמו   מבלי לגרוע מזכויות 13.2

למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים    להלןכאמור    החוזה

זה מהווה הסכמה    חוזהעל    המשרד, ועצם חתימת  שניתנו לה על ידי המשרד, לרבות בתוצריהם

 לכך.

 ותוצאותיו וביטולהפרות החוזה,  .14
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  13.1,  12,  11,  10,  9.1-9.2,  8,  6.4,  5,  4.14,  4.10-4.12,  4.8,  4.4-4.6,  4.1-4.2,  2סעיפים    תם של הפר 14.1

 לחוזה זה תהווה הפרה יסודית של החוזה. 

הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא, ובלבד שהצד   14.2

בכתב למשנהו בהתראה שלא תפחת מ    ודעההמבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימסור על כך ה

 יום. 30 –

החלק היחסי בגין    זכאי לקבל את   המשרדלעיל, יהיה    14.2כאמור בס"ק    המשרדהופסקו שירותי   14.3

ובלבד   להסכם  בהתאם  ההסכם,  ביטול  לשלב  עד  כל   שהמשרדשכרו  את  למועצה  ימציא 

עד אותו שלב שבו    ם זההמסמכים ו/או כל חומר אחר אשר הוכנו על ידו בהתאם להוראות הסכ

הפסקת    זכאי לקבל פיצוי מכל מין וסוג שהוא בשל  המשרד נפסקו שירותיו. מעבר לכך לא יהיה  

 ההתקשרות כאמור. 

זה, המועצה תהא   14.4 חוזה  של  בסעיפים אחרים  לגרוע מכל האמור  כי מבלי  בין הצדדים,  מוסכם 

 -רשאית לבטל את החוזה מיידית במקרים הבאים:

העיר  14.4.1 ו/ התובע  יוני  המשרדאו  חל  -חידי  או  כישות  כולם  מאוגדים  שאינם  )ככל  קם 

שהמשרד  וככל  שהיא,  סיבה  מכל  כשירים  בלתי  הוכרזו  ו/או  נפטרו  נפרדת(  משפטית 

 מאוגד כישות משפטית נפרדת, פורקה ישות משפטית זו כדין. 

 הפרה יסודית.  החוזההמשרד הפר את  14.4.2

  ותה למרות הודעת המועצהקן אלא תי   הפרה שאינה יסודית, אך  החוזההמשרד הפר את   14.4.3

 שנשלחה אליו בכתב, תוך מספר הימים כפי שנקבעו בהודעת המועצה. 

ניתן    -מונה למשרד כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או באם הינו תאגיד 14.4.4

 קבוע או זמני;   -לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק

נ 14.4.5 העירוני  התובע  נגד  ו/או  המשרד  חנגד  אי  קירהפתחה  כתב  הוגש  או  או  פלילית  שום, 

 שהם הורשעו בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון. 

המשרד ו/או מי מטעמו, לרבות התובע העירוני, נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד   14.4.6

 או בכל מעשה מרמה. 

דרישות החוזה  וד בים לעמהוכח למועצה, כי המשרד ו/או התובע העירוני, אינם מסוגל 14.4.7

 אותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. מסיבה ברי

 

 שונות .15

 המשרד לא יציג עצמו כסוכן, שליח או נציג המועצה ללא אישור המועצה לכך מראש ובכתב. 15.1
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המשרד לא יעשה שימוש בתוארו או בתפקידו אצל המועצה, שלא במסגרת פעילותו על פי חוזה   15.2

 זה.

  י ו/או עפ" החוזה  יעפ" לוהנתונות  כויותמהז  כלשהי באיחור, זכות אכף ם, אואכף מי מהצדדי לא 15.3

האמורה ו/או על זכויות   על הזכות  ויתוראו בסדרת מקרים, לא יראו בכך    מסוים דין, במקרה

על   ויתור  ו/או  דחייה  ו/או  ארכה  כלשהן.  מתנאי    זכויות אחרות  שינוי  בני    החוזהו/או  יהיו  לא 

 הצדדים. י" עתב ובכ מראש  תוקף, אלא אם יינתנו

יהיה    מקרה  בכל 15.4 לא  הצדדים  שני  בין  סכסוך  לנקוט    המשרדשל  הליך    בכלזכאי  ו/או  פעולה 

בדרך של בקשה    לרבות,  השירותים המוזמניםמשפטי שיש בהם כדי לעכב ו/או להפריע לקידום  

 לצו מניעה. 

דין 15.5 לכל  ובהתאם  זה,  חוזה  להוראות  בהתאם  המועצה  מזכויות  לגרוע  תהימבלי  המ,  ועצה  ה 

פי חוזה זה ו/או מכל מקור אחר, אם וככל שיהיה, מכל  -שיגיע למשרד על  רשאית לקזז כל סכום

 סכום שהמשרד יחוב לה. 

השלום   15.6 משפט  לבית  תהיה  זה  לחוזה  הנוגע  בכל  הייחודית  השיפוט  סמכות  כי  בזאת,  מוסכם 

 בנתניה או לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, לפי העניין. 

וכל שינוי    ,זה  לחוזהולהחתים כדין את הצדדים    זה יש לערכם בכתב  לחוזה  וספתאו ת/כל שינוי ו 15.7

 . ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב

 

 כתובות והודעות  .16

 זה.  לחוזהכתובות הצדדים הן כמפורט במבוא  16.1

  –ביד    מסרהאם נכל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה,   16.2

נ אם  המסירה,  רשום  ביום  בדואר  נשלחה    72כעבור    –שלחה  ואם  המסירה  מעת  שעות 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה.  –בפקסימיליה 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
 

 ________________________    _______________________ 
 המשרד                 המועצה                  
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 ה במקרה שהמשרד הינו תאגיד אישור עו״ד לחתימ

 

ביום   כי  בזאת  מאשר   ,__________ מרח׳   ______________ מ.ר.  עו״ד,   ,______________ אני 

על   בפני  חתמו  ו  חוזה________________   ________________ ת.ז.   _______________ ה״ה    -זה 

________ ת.ז.  החתי____ ___________________  מורשי  הינם  אשר  התאגיד  ________,  של  מה 

 __________________, ואשר חתימתם בשם התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

 

 
 _________ _______________ 
 , עו״ד                   

 
 התובע העירוני אישור 

______ הח״מ,  עו״ד,  ______אני   ,_________________________ העירוני    ועמדהמ,  מ.ר.  כתובע  לכהן 

ה של  מסמכי  החיצוני  כל  את  וכן  זה,  חוזה  הוראות  את  קראתי  כי  בחתימתי  מאשר  המשרד,  מטעם  מועצה 

 ההליך, אני מודע לכל תנאיהם, מסכים לכל תנאיהם, מצהיר ומתחייב כאמור בהם. 

 

 

   
_____ ___________________ 
 התובע העירוני     
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 ודהמועצה מקומית אבן יה

 ______ 11___/2021פומבי מס'   הליך 
 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 

1-ה סמך מ  

 מידה בתנאי הדין וע ניסיון מקצועי  ,בדבר עמידה בתנאי הסף המשתתף תצהיר  

 
___________ הח״מ  ת. _____________ אני  בעל/ת   ,____ תאגיד[  מ]ב  ________________ז.  של  קרה 

תצהמוסמך/כת   על  רשוזה    ירלחתום  ח.פ./שותפות   ____________________________ מה  בשם 
״_______ )להלן:  וכי  ״(המשתתף__________________  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,

 -בכתב כדלקמן:ה בזה /כן, מצהיר א אעשהוק אם לאהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח 

 -:והמועמד המשתתףפרטי  .1

 : פרטי המשרד 1.1

 _______ מס׳ עוסק מורשה: _______________ _______ ____________: _המשתתףשרד שם מ

 תאריך התאגדות: _______________________  סוג התאגדות: _________________________ 

 ___________________ ___המשרד: __ כתובת _______ ____ מספר תאגיד: ______________

 פקס: ____________________________  ______ ____ טלפון במשרד: ______________

יש(:  כתו __________ כתובת דוא״ל: ______________ )אם  המשרד  של  אינטרנט  אתר  בת 

 ___________________________________ 

 -:המשתתףחידי פרטים אישיים של י  1.2

העתיד ליתן את    חיצוני,וני  שמש כתובע עיר המועמד לפרטי    , וכןמשתתףהמנהלי    יט בחלק זה ימולאו פר
ד. יש לצרף תעודות  רסיונם המקצועי בתחום המבוקש, והוותק במקצוע ובמשימועצה, לרבות נ השירותים ל

 ת חיים.מקצועיות וקורו

 -חד מבעלי המשרד/התאגידהינו א ש המשתתףפרטי איש קשר מטעם   1.2.1

 ת.ז.: שם פרטי: שם משפחה: 

 טלפון נייד:  טלפון: כתובת:

  מית: השכלה אקד א״ל: ת דוכתוב

 תאריך קבלת רישיון ומספרו:

 משרד: בותק  ת(:שנות ניסיון עו״ד בפועל )לא כולל התמחו 

 בתחום המוניציפאלי ומהות הניסיון: שנות ניסיון 

 
 -לעיל 1.2.1בסעיף שאינם איש הקשר כאמור   שתתףהממנהלי  פרטי  1.2.2

 ת.ז.: שם פרטי: שם משפחה: 

 ן נייד: טלפו  טלפון: כתובת:
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  מית: השכלה אקד כתובת דוא״ל: 

 תאריך קבלת רישיון ומספרו:

 משרד: בותק  ת(:שנות ניסיון עו״ד בפועל )לא כולל התמחו 

 שנות ניסיון של המשתתף בתחום המוניציפאלי ומהות הניסיון: 

 
 

 -לעיל 1.2.1בסעיף שאינם איש הקשר כאמור   משתתףהמנהלי  פרטי  .31.2

 ת.ז.: י:פרט שם שם משפחה: 

 טלפון נייד:  טלפון: כתובת:

  מית: השכלה אקד כתובת דוא״ל: 

 תאריך קבלת רישיון ומספרו:

 ותק המשרד:  ת(:שנות ניסיון עו״ד בפועל )לא כולל התמחו 

 שנות ניסיון של המשתתף בתחום המוניציפאלי ומהות הניסיון: 

 
 

המשתתף הינו המועמד באופן אישי,  )ככל ש  עצהלמו  העתיד ליתן את השירותים  תובע העירוני הפרטי    .41.2
 -רש מילוי טבלה זו(לא נד

 ת.ז.: שם פרטי: משפחה: שם 

 טלפון נייד:  טלפון: כתובת:

  מית: השכלה אקד כתובת דוא״ל: 

 תאריך קבלת רישיון ומספרו:

 ותק המשרד:  שנות ניסיון עו״ד בפועל )לא כולל התמחות(:

 המוניציפאלי ומהות הניסיון: חום שנות ניסיון של המשתתף בת

 

 

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם    המשתתףה מטעם  מיד, פרטי מורשי החתי באם המשרד הינו תאג   .31
 -:המשתתף

 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 _ ________ __ ________ _ ___: _____מס׳ רישיון _____________ _____: ____________ ת.ז.

 _____ ________________ _____ __ : ____טלפון _____ __ : __________________כתובת

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________מיילכתובת 
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 _______ ______ __________: ______שם פרטי _______ ____________ : _____משפחהשם 

 ________ ___ _________ ________: מס׳ רישיון _____________ _______________ : __ת.ז.

 _____ ________________ _______ : ____טלפון _______ : __________________כתובת

 _____ : ____________________תפקידו במשרד _________ : _______________מיילכתובת 

פרופ*** את  לצרף  ואיש  המשרד  קויל  שת  החיים  מנהלירות  ושל  בעל/ל  המשרד  העירוניי   המוצע    התובע 
 למועצה.  ההליךותים נשוא לספק את השיר העתיד

 -, כדלקמן:ההליךעומד בכל תנאי הסף של  המשתתף .2

 . עוסק מורשה, ובעל אישור ניהול ספריםהינו   המשתתף 2.1

הינו בעל רישיון    שתתףהמועמד מטעם המשתתף לכהן כתובע עירוני וכל כל אחד מבעלי/ שותפי המ 2.2
   עורך דין בתוקף בעת הגשת ההצעה.

תים משפטיים בתחום  )שלוש( שנים במתן שירו   3של לפחות    ןניסיו  יבעל  ועמד הינםהמשתתף והמ 2.3
חמש  ונמ   -הפלילי במהלך  הפלילי,  בתחום  בפרקליטות  ו/או  המוניציפאלי  בתחום  ו/או  יציפאלי 

שהמ  ככל  זה.  הליך  פרסום  למועד  שקדמו  מספר    שתתףהשנים  ובו  דין  עורכי  משרד  הינו 
   בעל ניסיון כאמור.המועמד(  נוסף עלשותפים/בעלים, אחד מהם )ב

ע עירוני מוסמך בהתאם  של המועצה הינו בעל ניסיון בעריכת דין כתובהמועמד לכהן כתובע עירוני   2.4
מס׳   היועץ המשפטי לממשלה  שנתי  8.1100להנחיית  רשות מקומית אחת, במשך  לפחות  ים  עבור 

 פחות, במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום הליך זה.ל

עירו  יםמשמש  םאינ ועמד  ו/או המ המשתתף   2.5   אחת נוספת רשות מקומית  ביותר מני חיצוני  כתובע 
 ;)בנוסף לאבן יהודה(

המועמד    שהמשתתף   וככל  ,לחילופין מטעם  ים משמשו/או  חיצוני  עירוני  מרשות    כתובע  יותר 
ר הרשויות הנוספות בהן משמש המשתתף ו/או המועמד כתובע  מספ עולהמקומית אחת נוספת, לא 

עלחיצו  עירוני אחרותשתי)  2  ני  מקומיות  רשויות  ובשתי  (  יהודה  באבן  התושבים  שסך  ובלבד   ,
 סה״כ;   120,000הרשויות הנוספות לא יעלה על 

מספר  ים למעניק שירותי תביעה עירונית חיצוניה  במשתתף )משרד(ר  , וככל שמדובלחילופי חילופין
י תביעה עירונית  המשתתף )המשרד( שירות להן מעניק  מספר הרשויות הנוספות    עולהרשויות, לא  

על   אחרות  4חיצוניים  מקומיות  רשויות  על  )ארבע(  עולה  אינו  בהן  התושבים  כשמספר   ,60,000  
  יועץ המשפטי תובעים ומוסמכי ה המחלקה להנחיית הובכפוף לאישור  ,  תושבים בממוצע בכל רשות

 . 8.1100הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ לה בהתאם ללממש

ני מטעם המועצה בתקופה מצטברת של שבע המשתתף ו/או המועמד לא שימשו כתובע עירוני חיצו 2.6
 שנים או יותר. 

בעלי/שו  המשתתף 2.7 כל  עוב )לרבות  וכל  המשתתף  המשתתף( תפי  מעניקים    די  אינם  והמועמד 
וריה בתחומי התביעה העירונית, נכון למועד הגשת  סנג  ללקוחותיהם שירותים משפטיים הכוללים

 ההצעות בהליך זה. 

מעובדיו 2.8 אחד  אף  ו/או  עוסקים    בעליו/שותפיו/המשתתף  לא  המועמד,  לרבות  המשתתף,  של 
פוליטית,   אינוה לרבות  בפעילות  ד  וא  )לאו  מקומית  ברשות  מועצה  מועמד  במועצהווקא  חבר   ,)

 בבחירות או חבר מרכז מפלגה.

, או  מועצההמשתתף אין קרוב המכהן כנבחר ציבור ב  בעלי/שותפי/לאף אחד מעובדי  ו/אולמועמד   2.9
 עצה. ס המועצה, או עובד במחלקת הפיקוח של המוד שהינו מהנ

של בן זוג, צאצא, צאצאי בן זוג, אח או  ה, הורה  הינו בן זוג, הורה, הורה הור״  קרובבסעיף זה ״
, או אדם  דם אחר הסמוך על שולחנוד מאלה, או אל אחגם של כאחות וילדיהם, דוד, דודה, ובני זו
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צב של  ב את המשתתף במהמשתתף, שעשויים להצי  אחר שיש לו קשרים למועמד או לאחד מעובדי 
 ניגוד עניינים. 

של המשתתף, לרבות המועמד, לא כיהן כראש המועצה או כחבר    שותפיו/בעליו/אף אחד מעובדיו 2.10
 ד פרסום הליך זה.למועשקדמו  השנתייםבמהלך   במועצה  המועצה

ד בבחירות לראשות  מאף אחד מעובדיו/שותפיו/בעליו של המשתתף, לרבות המועמד, לא היה מוע 2.11
 מכהנת בעת מועד פרסום הליך זה.המועצה או לחברות במועצה ה

המועמד   2.12 לרבות  המשתתף,  של  מעובדיו/שותפיו/בעליו  אחד  בבאף  מועמד  כיהן חירות  אינו    ולא 
במהלך השנה שקדמה למועד  קומית גובלת עם המועצה  ברשות מ  צהמוע   חברו כ ו/א כראש רשות  

 . פרסום הליך זה

המשתתף(  המשתתף   2.13 שותפי/בעלי  כל  בכל  )לרבות  עניינים  בניגוד  מצויים  אינם  הנוגע  והמועמד 
 .למסמכי ההליך( 1-מסמך ח)להתקשרות עם המועצה, ובהתאם לשאלון למניעת ניגוד עניינים 

לא העניקו שירותים משפטיים פרטיים    כל שותפי/בעלי המשתתף(  רבות)ל  תתףהמועמד ו/או המש 2.14
או   המועצה  לתאגיד    לסגנולראש  או  מאלה,  אחד  כל  של  זוג  לבן  או  במועצה,  בכיר  לעובד  או 

או לסיעה מסיעות המועצה החברות במועצה, ובכלל זה ייצוג בהליך משפטי במהלך    שבשליטתם,
 זה.  הליךפרסום השנתיים האחרונות שקדמו למועד  

המשתתף   2.15 ו/או  המשתתף(  המועמד  שותפי/בעלי  כל  בהיקף  )לרבות  משפטי  שירות  העניקו  לא 
לחבר מועצה או לעובד  לעיל, או    2.14בסעיף  משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים  

במועצה האחרונה    ,בכיר  השנה  במהלך  אלה,  משפטיים  שירותים  בגין  טרחה  שכר  קיבלו  ולא 
 רסום הליך זה.עד פקדמה למו ש

וכן המועמד מטעם המשתתף 2.16 הורשע   המשתתף  בעבירה  יעש  ישפלילית  בעבירה    ולא  או  קלון  מה 
רישמיות וכו׳,    תן קבלותמס, אי מם, אי דיווח לרשויות הסיקאלי כגון אי העברת ניכויישנושאה פי 

התשמ״א השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  ההתיישנות  תקופת  חלפה  אם  ;  1981  -זולת 
 מור; אכו ע בו ו/או מנהליו לא הורש בעלי השליטה -תאגיד שהמשתתףככל 

המשתתף  המשתתף   2.17 מבעלי/שותפי  אחד  צווכל  תחת  פועל  הקפאת   אינו  ו/או  ו/או    כינוס  הליכים 
פירוק הליכי  צ ולרבות    במסגרת  ספק  במסגרת  הסר  למען  כאמור.  זמניים  היה    מודגש,ווים  כי 

למוע  ההליךובמהלך הליכי   על הזוכה  ד ההועד  יוצאו  או אף לאחר    ,בהליךכרזה  המועד האמור, 
ג  המשתתףכנגד   )ובכללם  עילהצ  םצווים כאמור  יהווה הדבר  זמניים(,  ו/או    ווים  לביטול ההצעה 

הזכי של  הודעת  וזאת  המשתתף ה  שתהיה,  כל  למשתתף  מבלי  על  ובמפורש  מראש  מוותר  והוא   ,
 . טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

,  1976  -ת גופים ציבוריים, התשל״ווק עסקאו( לח 1ב)ב()2עים בסעיף  עומד בתנאים הקבו  תתףהמש 2.18
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 ;המשתתףעל ידי    טחבר בני אדם שנשל ( 1)

 לה: הוא חבר בני אדם, אחד מא משתתףהאם  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

מניותיו    )ב(   בעלי  שהרכב  אדם  בני  שחבר  הענין,  או  לפי  להרכב  ותפיו,  במהותו  דומה 
של  כא חהמשתתףמור  של  פעילותו  ותחומי  דו,  האדם  בני  לתח בר  במהותם  ומי  מים 

 ;  המשתתףפעילותו של 

 בודה; על תשלום שכר הע המשתתףראי מטעם  חמי שא )ג(   

טה  שלי חבר בני אדם אחר, שנשלט   –ית תוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהוה המשתתף  אם (    3)
 ;  במשתתףט מהותית בידי מי ששול

בחבר בני    של אמצעי שליטהתר בסוג מסוים  חזקה של שלושה רבעים או יוה  –"  תית שליטה מהו"
 האדם;
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 ; 1981 –נקאות )רישוי(, התשמ"א כמשמעותם בחוק הב  –" שליטה" ו"ה קהחז", " אמצעי שליטה"

 את המשבצת המתאימה( -Xמן בכי וכל בעל זיקה אלי:     )סוהנני מצהיר/ה בזאת כי אנ

  1987  –התשמ"ז    ק שכר מינימום,עבירות  לפי חודין חלוט ביותר משתי  -בפסקהורשענו  לא   
 .   בהליךצעות האחרון להגשת הה "( עד המועדמוםיחוק שכר מינ" -להלן  )

ד האחרון  סקי דין חלוטים, אך במוע, בפ עבירות לפי חוק שכר מינימום  יהורשענו ביותר משת    
 . ההרשעה האחרונהחלוף שנה אחת לפחות ממועד  ת בהליך  להגשת ההצעות

בס בעומד    המשתתף 2.19 הקבועים  עסקאות  1ב2עיף  תנאים  ציבוריים  לחוק  התשל״וגופים   ,-  1976  ,
 -כדלקמן:

סעיף    שוויון  9הוראות  מוגבלות,    לחוק  עם  לאנשים  חוק  "   -)להלן    1998  -״חהתשנזכויות 
 .   המשתתףעל    לא חלות"( ויון זכויותשו

 -לפחותעובדים  100יק מעס  המשתתףאם     

מצה  התחייבותויהריני  על  העבלפנות    המשתתףשל    ר  משרד  של  הכללי  ודה, למנהל 
לחוק   9לפי סעיף    ףמשתתהלשם בחינת יישום חובות    הרווחה והשירותים החברתיים

    נחיות בקשר ליישומן; ם קבלת הלש -יות, ובמידת הצורךשוויון זכו

ם החברתיים, רווחה והשירותיה לי של משרד העבודה,  ה בעבר למנהל הכלפנ  המשתתף    
הנחיות   המשתתףכאמור, ואם קיבל    המשתתףתחייב  תה איתו התקרות שלגביה הונעש

 ; ת, הוא גם פעל ליישומןלחוק שוויון זכויו 9יו לפי סעיף ובותליישום בח

פסקה זו, למנהל    צהיר שנמסר לפיהעביר העתק מהתל  המשתתףמצהיר על התחייבות  הריני  
 ת.ימים ממועד ההתקשרו 30ך תים החברתיים בתוהרווחה והשירו  ההכללי של משרד העבוד

 -של המשתתףהניסיון להלן פירוט  2.20

מס׳ שנות  נושא

 ןיסיוהנ

  1-10רמת המומחיות  מקום רכישת הניסיון 

 מקסימום(  10)

 בתי משפט 

 

   

 חוקי עזר 

 

   

מועצות   דיני 

 מקומיות 

 

   

 משפט מנהלי 

 

   

הליכים  

 פליליים 

   

תביעה  

 עירונית 
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 -המקצועי של המשרד המשתתף: הפרופיל המקצועי והניסיוןלהלן   2.21

כללי   באופן  לפרט  עיקריותהתמחויונא  אחוז/נפח  ותח   ת  וכן  המשתתף,  המשרד  של  עיסוק  ומי 
 הפעילות המשוער המוקדם לכל תחום ותחום:

 _____________________________________________________________________
__________ ___________________________________________________________

 _____________ _______________________ ____ _____________________________
_________________________ __________________ __________________________ 

 

ן אישי, לא נדרש מילוי טבלה  )ככל שהמשתתף הינו המועמד באופ  של המועמדלהלן פירוט הניסיון   2.22
 -(זו

מס׳ שנות  נושא

 הניסיון

  1-10רמת המומחיות  מקום רכישת הניסיון 

 ימום( מקס 10)

 בתי משפט 

 

   

 חוקי עזר 

 

   

מועצות   דיני 

 מקומיות 

 

   

 משפט מנהלי 

 

   

הליכים  

 יליים פל

   

תביעה  

 עירונית 

 

   

 

)רשויות  להלן   2.23 וציבוריים  מוסדיים  לקוחות  לרבות  עיקריים/מרכזיים,  לקוחות  רשימת 
יוצגים  ימים כאלה המ שקי   ועדות מקומיות לתו״ב/איגוד ערים/חברות עירוניות וכו׳( ככל/מקומיות

 -בר עימם בעבר או עובד עימם בהווהעל ידי המשרד. נא לציין ליד כל לקוח האם המשרד ע

הטיפול  שם הלקוח  סוג 

 המשפטי

יצירת   איש קשר  דרכי 

 קשר

מתן  תקופת 

 השירות

בעבר   עבודה 

 או בהווה
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ברר  כאמור, ול  ותיםשיר  ףהמשתתהעניק    םלה  מהלקוחות  דהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אח •
 . תףמהמשתמהשירותים שקיבלה   הלקוח ן , ואת שביעות רצוונ תהשירותים שנימהות היקף ו את

 שוטף בתחום התביעה העירונית? כן/לא;  עוסק באופןהאם המשרד  2.24

 ככל שכן, נא פרט: 

______________________ _______________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ __ 

 ת המשוער המוקדש ע״י המשרד לפעילות בתחום המוניציפאלי?עילומהו אחוז נפח הפ 2.25

 .%___________ 

פרט כמה מתוכם עו״ד, כמה מתוכם מתמחים וכמה כוח  מספר עובדים המועסקים במשרד )נא ל 2.26
 עזר(:

 ____________________ _________________________________________________
 ________________________________ ____ _________________________________ 

 -הליכים פליליים/משמעתיים: 2.27

האם קיימות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים,  
לרבות הליכי חקירה תלויה ועומדת נגד המשתתף )לרבות שותף/בעלים( ו/או כנגד המועמד?  

 כן/לא.  

   -ככל שכן, נא פרט

_________ _________________________________________________________ ___
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________ 
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   .םנכונים ומדויקי לעילאתי  פרטים שמילמצהיר/ה בזה, כי כל ה יני הר .3

 מי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. זהו ש .4

 
 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

ב מאשר  ___הנני  ביום  כי  הופיע______ זה  עו״ד_____ /_  בפני  ש_ __ה  במשרדי  רחוב  ב______, 
 _________ מר/גב׳  זיהה ____________________,  אשר  עצמו/ה/______  מס׳    תה  ת.ז.  ידי  על 

ולאח_____________  צפוי/ה  ___,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ר 
 י. נ פבזו וחתם/מה עליה    צהרתו/ה ונות ה, אישר/ה את נכ לעונשים הקבועים בחוק

 
____________ _ __________      _______________________ 

 , חתימה וחותמתעוה״ד, מ.ר.שם        ך תארי

 
 -הינו תאגיד המשתתףמקום בו 

 
  1.3מאשר כי מורשי החתימה אשר פרטיהם מפורטים בסעיף  ____________________, עו״ד,  אני הח״מ,  
התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר    בצירוף לחותמתתימתם  ימה של התאגיד, וכי חורשי החתמ   לעיל, הינם

 .  ועניין
הע כי התאוד  להגיש הצעתו  ריני לאשר  קיבל החלטה  ה  בהליך גיד  וכי  כדין,  נשוא  זה  הינם    ההליך שירותים 

 . בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו  המשתתףסמכויות   סגרתבמ
 
_ 

 ______________________      _______________________ 

 , חתימה וחותמתמ.ר. עוה״ד,שם        ריך תא

 

במקרה   התאגיד  הי  ףשהמשתת***  של  ההתאגדות  תעודת  של  מאומת  העתק  מצורף  תאגיד,  ,  המשתתףנו 

עו״ד   מניות  אישור  בעלי  שליטה  בדבר  החברות.במשתתףובעלי  מרשם  מעודכן  מידע  תמצית  וכן   ,
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 ______ 11___/2021פומבי מס'   הליך 
 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 

2-ה סמך מ  

   עיוניסיון מקצו נאי הסף בדבר עמידה בת עמדהמו  תצהיר

 

 לצרף קורות חיים עדכניים  *** יש

לא נדרש מילוי  פן אישי, ונחתם על ידו באומולא  1-מסמך ההמשתתף הינו גם המועמד באופן אישי, וככל ש]

 [ תצהיר זה

 

 
__________________ הח״מ  ת.______אני  בעל/ת   ,____________________ לשמועמד/  ז.  מש  ת 

עירוני  מטעם  כתובע  רשו  במועצה  ח.פ./שותפות  מה  ____________________________ 
צהיר  , לאחר שהוזהרתי כי עלי להכזוכה, ככל שיוכרז ״(המשתתף__________________ )להלן: ״ _______

 -ה בזה בכתב כדלקמן:/כן, מצהיר  א אעשהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לה את האמת, וכי א

 -:האישייםפרטי  להלן .1

 

 ת.ז.: שם פרטי: משפחה: שם 

 טלפון נייד:  טלפון: כתובת:

  מית: השכלה אקד כתובת דוא״ל: 

 תאריך קבלת רישיון ומספרו:

 ותק המשרד:  שנות ניסיון עו״ד בפועל )לא כולל התמחות(:

 שנות ניסיון של המשתתף בתחום המוניציפאלי ומהות הניסיון: 

 
 

 . ייםות חקוריש לצרף ***

 -, כדלקמן:ההליךבכל תנאי הסף של  ת/עומד אני .2

   בעל רישיון עורך דין בתוקף בעת הגשת ההצעה. הנני 2.1

יציפאלי  ונמ  -תים משפטיים בתחום הפלילי )שלוש( שנים במתן שירו  3של לפחות    ןבעל ניסיו   הנני 2.2
שקד השנים  חמש  במהלך  הפלילי,  בתחום  בפרקליטות  ו/או  המוניציפאלי  בתחום  ל ו/או  מועד  מו 

 פרסום הליך זה.  

ע עירוני מוסמך בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳  בעל ניסיון בעריכת דין כתוב  הנני 2.3
שקדמו    8.1100 השנים  חמש  במהלך  לפחות,  שנתיים  במשך  אחת,  מקומית  רשות  לפחות  עבור 

 למועד פרסום הליך זה. 

 ;)בנוסף לאבן יהודה( נוספתאחת רשות מקומית  ביותר מני חיצוני כתובע עירו  משמש אינני 2.4
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המשתתףו/או    שאני  וככל  ,לחילופין מטעם   ים משמש  המשרד  חיצוני  עירוני  מרשות    כתובע  יותר 
כתובע    משמשיםהמשתתף  או  ו/אני  מספר הרשויות הנוספות בהן    עולהמקומית אחת נוספת, לא  

עלחיצו  עירוני אחרותשתי)  2  ני  מקומיות  רשויות  התושבים  (  שסך  ובלבד  ובשתי    באבן,  יהודה 
 סה״כ;   120,000הרשויות הנוספות לא יעלה על 

מעניק שירותי תביעה עירונית חיצוניים למספר  ה  במשתתף )משרד(ר  , וככל שמדובלחילופי חילופין
י תביעה עירונית  המשתתף )המשרד( שירות להן מעניק  מספר הרשויות הנוספות    עולהרשויות, לא  

על   מ  4חיצוניים  רשויות  אחרותקומי)ארבע(  על  ות  עולה  אינו  בהן  התושבים  כשמספר   ,60,000  
  יועץ המשפטי תובעים ומוסמכי ה המחלקה להנחיית הובכפוף לאישור  ,  תושבים בממוצע בכל רשות

 . 8.1100הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס׳ לממשלה בהתאם ל

 ותר.או י ני מטעם המועצה בתקופה מצטברת של שבע שנים כתובע עירוני חיצו  שימשתילא  2.5

שירותים משפטיים הכוללים סנגוריה בתחומי התביעה העירונית, נכון למועד הגשת    אינני מעניק 2.6
 ההצעות בהליך זה. 

פוליטית,    עוסק  אינני 2.7 ד  ואינניבפעילות  )לאו  מקומית  ברשות  מועצה  מועמד  במועצהווקא  חבר   ,)
 בבחירות או חבר מרכז מפלגה.

ס המועצה, או עובד במחלקת הפיקוח  דו שהינו מהנ, אהמועצקרוב המכהן כנבחר ציבור בלי  אין   2.8
 עצה.של המו

של בן זוג, צאצא, צאצאי בן זוג, אח או  ה, הורה  הינו בן זוג, הורה, הורה הור״  קרובבסעיף זה ״
, או אדם  דם אחר הסמוך על שולחנוגם של כל אחד מאלה, או אאחות וילדיהם, דוד, דודה, ובני זו

צב של  ב את המשתתף במהמשתתף, שעשויים להצי  לאחד מעובדי או    אחר שיש לו קשרים למועמד
 ניגוד עניינים. 

כיה 2.9 המועצה  נתילא  כחבר  או  המועצה  פרסום    השנתייםבמהלך    במועצה  כראש  למועד  שקדמו 
 הליך זה.

מכהנת בעת מועד פרסום הליך  ד בבחירות לראשות המועצה או לחברות במועצה הממוע  הייתילא   2.10
 זה.

בב  אינני 2.11 כיה  ירותחמועמד  רשות    ינתולא  כו/אכראש  מועצהו  מ  חבר  עם  ברשות  גובלת  קומית 
 . במהלך השנה שקדמה למועד פרסום הליך זההמועצה 

מצוי 2.12 בכל    אינני  עניינים  ניגוד  בניגוד  למניעת  לשאלון  ובהתאם  המועצה,  עם  להתקשרות  הנוגע 
 . למסמכי ההליך( 1-מסמך ח)עניינים 

או לעובד בכיר במועצה, או לבן    לסגנואש המועצה או  ם לרשירותים משפטיים פרטיי  הענקתילא   2.13
שבשליטתם, לתאגיד  או  מאלה,  אחד  כל  של  במועצה,    זוג  החברות  המועצה  מסיעות  לסיעה  או 

 פרסום הליך זה.ובכלל זה ייצוג בהליך משפטי במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד 

  2.13בסעיף  ל כל אחד מן המנויים  בת ששירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או    הענקתילא   2.14
שכר טרחה בגין שירותים משפטיים    תיולא קיבל  ,לחבר מועצה או לעובד בכיר במועצהלעיל, או  

 קדמה למועד פרסום הליך זה.אלה, במהלך השנה האחרונה ש

הורשע 2.15 פי יעש  ישפלילית  בעבירה  תי  לא  שנושאה  בעבירה  או  קלון  העברת  מה  אי  כגון  סיקאלי 
רישמיות וכו׳, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות    תן קבלותמס, אי מדיווח לרשויות ה אי    ם,ניכויי

 ; 1981 -לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ״א

 -הליכים פליליים/משמעתיים: 2.16

האם קיימות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים,  
ועומדת נגד המשתתף )לרבות שותף/בעלים( ו/או כנגד המועמד?   לויהלרבות הליכי חקירה ת

 כן/לא.  

   -ככל שכן, נא פרט
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 __________________________________________________________________ ___
 _____________________________________________________________________

________________________________ ____ _________________________________
 ___________________________________________________ 

 

   -להלן פירוט ניסיוני  2.17

מס׳ שנות  נושא

 הניסיון

  1-10רמת המומחיות  מקום רכישת הניסיון 

 מקסימום(  10)

 בתי משפט 

 

   

 חוקי עזר 

 

   

מועצות   דיני 

 מקומיות 

 

   

 משפט מנהלי 

 

   

כים  הלי

 יליים פל

   

תביעה  

 עירונית 

 

   

 

   .םאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקיפרטים שמילהריני מצהיר/ה בזה, כי כל ה  .3

 מי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה אמת. זהו ש .4

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

ב מאשר  _________ הנני  ביום  כי  עו״ד______/הופיע  _זה  בפני  במשרד _____ _ה  שב__,  רחוב  י 
זיהה __ אשר   ___________________ מר/גב׳  עצמו/ה/______________,  מס׳    תה  ת.ז.  ידי  על 

ולאח_____________  צפוי/ה  ___,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ר 
 י. נ פזו וחתם/מה עליה ב  הרתו/ה צ, אישר/ה את נכונות הלעונשים הקבועים בחוק

 
_________ ____ ______ _ ___      _______________________ 

 , חתימה וחותמתעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
 3-ה סמך מ

 נוסח המלצה 

 
 ____ ___ _ ___________(: _ רשות )חובהפון בשם הרשות המקומית: __________________ מס' טל

  ________________________________ האגף/המחלקה:  מנהל  ליצירת  שם  טל׳  קשר , 

 __; ________ _________________, מייל ליצירת קשר _________________________ 

 
 לכבוד מועצה מקומית אבן יהודה, 

כי   בזה,  מאשרים  ה_______________  המועמדהננו  לנו  ___   ______________________ נים  בשעניק 
עירונישירותי כתובע    __________________________ ____________________כדלקמן___  ם 

____________________________________________ _______________ _ ____________________
____________________________________________________________________________ ____ 

 [התביעה העירונית ישירותבאיזה תחומים ניתנו נא לפרט ]
 

ימלית,  שביעות רצון מינ  -1  -מ  -יטריוןרי כל קבטבלה לגב  לדרג)נא    כאמורותים  הנ״ל העניקו/מעניקים את השיר

 (:יעות רצון מירביתבש – 5 -ל ועד

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   צועי מר המקידע בחו בקיאות ורמת

   ת יעילו

   ידה בלוחות זמנים נדרשים מע

   יסודיות

    זמינות

   אמינות

   שירותיות

   ם , עדכוניהרשותת, שיתוף שקיפו

   ביעות רצון כללית ש

 
_________ ____________  _____ _ ______________ 

 חתימה + חותמת         שם מנהל האגף/המחלקה 

 

 משתתף ההצעת ללצרף  וממליצה,  רשותה לכל  ם טופס ז**** יש לצל
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
 

 ׳ ו סמך מ

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 

 
 לכבוד 

 עצה מקומית אבן יהודה, מו

 .נ.,.גא

 

ת עירוני/ת  תובע/ למתן שירותי __11_/ 1202 מס' פומבי הליךם ר עבקשת סודיות התחייבות לשמירהנדון: 

 ________ שנכרת בעקבותיו 11_  /2021ר לחוזה  מס' ובהקש ,חיצוני/ת

 

____/הנני מטה  החתום/מים  ומתחייבנו  מצהיר/ים   ______________ ת.ז./ח.פ.  בזה  /___________  ים 

 קמן: ל"( כדועצההמכלפי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: "

יימסרא אשוסוג שהו   ןמיכל מידע   .1 ידי המ  ר  על  לפי הוראותיהעולידי/נו  והכרוך    צה או  בכל הקשור 

עימי/נו במסגרת   י  ההליךבחוזה שנחתם  שבנדון,  החוזה  ולא  ו/או  מוחלטת  בסודיות  ידי/נו  על  שמר 

 אך ורק לצורך ביצוע החוזה בעניין זה.  יעשה בו כל שימוש אלא 

האמור .2 לא  המידע  ידי/   לעיל,  על  גורם  ,נויועבר  באחר  לכל  אלא  והמ,  המוקדמת  רשת  ופהסכמתה 

 המועצה.מראש ובכתב של  

ור/ים עמי/נו מבלי שאלה  שלי/נו או לגורם/ים הקש המידע האמור לא יימסר כולו או מקצתו לעובד   .3

 לשמירת סודיות זה ויחתמו עליה.  יהיו מחויבים על פי התחייבות זו

ל פה  עבמסר לי/נו בכתב או  אחר שנ  י או מסמך עיונ  ר, ע, תכנית, חומדלטת כל מילשמור בסודיות מוח  .4

 . בתקופה של שנתיים מיום שיימסר לי/נו חומר כזה לעיוןבכל דרך שהיא 

צילום, תדפיס,  רשות לאחרים להעתיק כל מידע, ובכלל זה, כל העתקה לרבות  לא להעתיק ו/או לא לה .5

בה לשמור  וכן  צורת העתקה אחרת  כל  ולנקאו  זוקפדה  בכל אמצעי  הנדרשירהיט  לשות  מניעת ם    ם 

ל הגעתו  או  א ד יאובדנו  חומר  כל  של  אחר  על  י  לידי/נו  שנמסר  חומר  כל  ולהחזיר  כאמור,  מידע  ו 

 ת מיד עם דרישתה. תקיו, לידי המועצה, וזאהע

לצד ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או למסור מידע זה    לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי/נו  .6

 מטרה שהיא.  לג' מכ

אהיה/נהיה אחראי/ם כלפי    מעובדי/נו, וכאמור  דחבות זה לידיעת כל אב התחייל כתא תוכנו שיהבל .7

 המועצה לכל מטרה שהיא.

ו/או ההוצאות שיגרמו לה כת ות את המועצה מיד עם דרלפצ .8 וצאה  ישתה הראשונה בגין כל הנזקים 

זכאית  היא  עדים להם  ס ו  או זכויות ו/א /תרופות ו   מהפרת ההתחייבויות דלעיל וזאת מבלי לפגוע בכל 

 ל פי החוזה. ע
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 זו לא תחול על: מור לעיל, התחייבותאה למרות  .9

מנחת הכלל לאחר גילויו לי/נו  ויו לי/נו או הפך לחלק  מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גיל (1)

 .שלא עקב הפרת התחייבות זו

לפני   (2) לי/נו  ידוע  שהיה  להוכיח  אוכל/נוכל  אשר  לי/ מידע  ביצוענשנמסר  במהלך  ירותים  שה   ו 

 וע השירותים.שר לביצלא קול

 י הוראות כל דין. ר גילויו נדרש על פשאמידע  (3)

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 _____________________ שם: _______        

 ת.ז./ ח.פ.: ________________________        

 מצעות: ________________________ בא       

 _____________ __________ חתימה: __       

 

 

על   ואחד הזוכה    ףמשתתה****  כל אחד  על  מ  להחתים  שיועסקו  בפועל  עובדיו  למועצה  השירותים  ידו במתן 
 התחייבות זה ולהמציאו לידי המועצה. מועצה להעסקתם( על נוסח)לאחר קבלת אישור ה
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
ז׳ מסמך   

 

 ( איון ירה עורך/כי)למילוי על ידי סיכום ראיון עם המשתתף  דף 

 

 _______ ________________ __ ___________________________________: ___המשתתףפרטי 

 פרטי המועמד לשמש כתובע/ת עירוני/ת חיצוני/ת: _______________________________________ 

 

 עדה הוו ניקוד ע״פ  מס׳ נקודות מקסימלי  רמטר פ 

 מהמועמד  רשמות כלליתתה 1

 

5  

ניסיון של המועמד  מה ידע ות מההתרשמו 2

בתחומי המשפט הרלוונטיים )כגון משפט  

 כו׳(נהלי ומוניציפאלי, משפט מ 

  

 טיות  משפ  תיוממיומנו התרשמות  3

 

5  

התרשמות מהיכולת הבינאישית של המועמד,   4

ב מערכתית, אחריות,  לרבות ראיית רוח

אוזן, גישה ממלכתית,  עת משיקול ד 

גת טובת הציבור,  ומחוייבות אישית להש

 לאינטרס הציבורי ולשלטון החוק 

5  

ומיכולת   שיתהתרשמות מהיכולת הבינאי  5

 המועמד יטוי של הב

5  

ועמד לעמוד על עקרון  התרשמות מיכולת המ 6

 עצמאות התביעה 

 

5  

  30 כ סה״ 

 
 הערות כלליות :  

 _________________________ ____________________________________________________

 ___________ ___________________________________________________________ _______

_________________ _______________________________________________________ _ ____

______________________________________ ____________ ___________________________

 ____________________________________ _________________________________________ 

 

 ________ וחתימה: ______________ ממלא הטופסשם   ______יך: _________תאר
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 _____ 11____/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /וניתובע/ת עיר למתן שירותי 

 1-מסמך ח
 שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים 

 ***יש למלא שאלון נפרד לכל אחד ואחד מיחידי המשתתף וכן למועמד 
 

ת יועצים חיצוניים ברשויות : "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסק2/2011נוהל משרד הפנים   לפי
 מקומיות"  

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 ים:  ישיים אפרט .1

 
  שם משפחה 

 
  שם פרטי 

 
 : מס' זהות

 
  :שנת לידה

 :כתובת
 

 : מיקוד :עיר/ישוב : רחוב

 : טלפון בבית 
 

   :טלפון נייד

 

 

 תפקידים ועיסוקים .2
 

)ארבע( שנים אחורה    4מים לתקופה של  פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קוד
 בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.   שרהת מ/)לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא

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

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

 
תחומי הפעילות של   ק וכתובתו שם המעסי

 המעסיק 
התפקיד ותחומי  

 האחריות 
 סקה  תאריכי הע

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 תפקידים ציבוריים :   .3
 

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

 )ארבע( שנים אחורה.   4נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 
 

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

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם  
 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.  

 
  )ארבע( שנים אחורה. 4חס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של נא להתיי 

 
 

שם 
 גיד/רשות/גוף התא

תאריך התחלת  
 הכהונה  

 ותאריך סיומה 

 סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני או  
מטעם בעלי המניות.  

ככל שמדובר  
בדירקטור מהסוג  

 נא לפרט גם( -השני

פעילות מיוחדת  
בדירקטוריון, כגון חברות  

ת או תפקידים  בוועדו
 אחרים 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 קומית:המ  רשותהקשר לפעילות  .5
 

, לפעילות  שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,  
או קשר   זיקה  זה  )ובכלל  אליו  לגופים הקשורים  או  לעבוד,  מועמד/ת  הרשות המקומית שבה את/ה 

אחרים    פיםלגו   גידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, אולתא
 שהוא קשור אליהם(?  

 
 )ארבע( שנים אחורה.   4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 
 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  

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

או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה, שלא כבעל עניין בתאגיד  ו/   אותוו/או עובד בו ו/או מייצג  
 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-ק ניירות ערך, התשכ"חכמשמעו בחו

 
 1968 -ות ערך, תשכ״חחוק נייר 1

 -״בעל עניין״, בתאגיד

קטור אחד או  דיר  מי שמחזיק חמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות (1¶
או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד  

אמור מחזיק  עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים  כ
 –לו; לעניין פסקה זו ים שוחמישה אחוזים או יותר מהדירקטור 
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 כן/לא  

 
 אם כן, פרט/י :  

________________________________ _______________________________________

 ______________________________ ___ ______________________________________

 _______________________________________________________________________

  _____________________________________________ 
 

 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות 

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

 בלבד.   בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

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

תאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת  )למשל, אם בן/בת זוגך חבר/ה בדירקטוריון, יש לפרט את שם ה

 וריון(.  רקט בדי הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת

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

 _______________________________________________________________________

 ___________________________________________________ ____________________

____________________________________________________ ___________________

  _____________________________________________ 
 

  זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד: .6
 

אליו  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד ש
יכם יחסי כפיפות  בינ מים  את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיי

 ות?  במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחר
 

 כן/לא  
 

 אם כן, פרט/י: 

 

 _______________________________________________________________________

 ___________ ____________________________________________________________

____________ ___________________________________________________________

  _____________________________________________ 
 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים .7
 

ועניינים    האם על תפקידים  לך  לעילידוע  פורטו  קרוביך, שעשלא  של  או  ללולי , שלך  אותך  ם  העמיד 
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?   במצב של חשש לניגוד 

 
 בנכסי הקרן;   יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים (א)
בניירות   (ב) "נאמן"  החזיק אדם  זה  לעניין  בניירות הערך האמורים.  יראו גם את הנאמן כמחזיק   –ערך באמצעו  נאמן, 

מכ רק  ערך  בניירות  שמחזיק  מי  ולמעט  רישומים  חברת  תלמעט  סעיף  וח  לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן   46פקידו 
 לפקודת מס הכנסה;  102תו בסעיף ()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדר2)א()

 רה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. חב (2¶
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 בן/בת זוג, הורה, צאצא  ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 
 כן/לא  

 
 אם כן, פרט/י: 

 ________________________________________ _______________________________

_________________________________________ ______________________________

 _______________________________________________________________________

  _____________________________________________ 
 
 

של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים   .8
 ים ניינשל חשש לניגוד ע

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

עסקיים(,   ושותפים  קרובים  חברים  זה  )ובכלל  מקורביך  של  או  לעיל,  בשאלות  להתייחס  התבקשת 
אות להעמיד  מועמד/ת?  שעלולים  את/ה  שאליו  בתפקיד  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב   ך 

 
 ם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  לאחים ובני זוגגם יחס נא להתי 

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

ו מקבילים,  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברויות  אלה,  הרשות  קרובים  לפעילות  להם  שיש  קשר 
 המקומית(.  

 
 כן/לא  

 
 אם כן, פרט/י: 

____ ____ ___ ____________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________ __________________

  _____________________________________________ 
 

 קורות חיים ועיסוקיםוט פיר .9
 

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר  
 ובהווה, כולל תאריכים.  

 
 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 
 אחזקות במניות   .10

  או   שלך  ניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם,פירוט אחזקת מ
 של קרוביך 

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

 (.2בתאגידים הנסחרים בבורסה
 

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

 כן/לא 
 

 ן, פרט/י: אם כ

 
 לעיל;  1ר׳ הערת שוליים מס׳  2
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_____________________________________________________________ __________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

________________________________  _____________ 
 
 

שם המחזיק )אם   שם התאגיד/הגוף 
המחזיק אינו  

 המועמד( 

תחום עיסוק   ות חסק % ה
 התאגיד/הגוף 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

עניינים  .11 לניגוד  חשש  של  במצב  להעמידך  עשויים  בהם  שימוש  או  מכירתם  שאחזקתם,   נכסים 
 

שאחז קרוביך,  בבעלות  או  בבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  בהם  האם  שימוש  או  מכירתם  קתם, 
 שאליו את/ה מועמד/ת?  יד התפקעשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם 

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

 
 כן/לא  

 
 אם כן, פרט/י: 

 _______________________________________________________________________

______________ _________________________________________________________

 _______________ ________________________________________________________

  _____________________________________________ 
 
 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12
 

חי ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  ישהו  או  קרוביך  את/ה,  או  האם  לחובות  ערב  או  כספים  יב 
 להתחייבויות כלשהם?  

 
 ל שולחנך.צאצא ומי שסמוך ע  רה,, הובן/בת זוג –"קרוב" 

 
 כן/לא  

 
 אם כן, פרט/י: 

 _______________________________________________________________________

______________________________________________________________ _________

 ________________________________________________________ ____ ___ ________

  _____________________________________________ 
 
 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .13
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אחרים,   נכסים  על  לך  ידוע  לעילהאם  פורטו  שלשלא  במצב  אותך  להעמיד  שעשויים  לניגוד    ,  חשש 

 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  
 

ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של של קרוביך, של מקורביך )ך,  ם שלנא להתייחס לנכסי
בהם.   עניין  בעלי  הם  מקורביך  או  שקרוביך  גופים  ושל  בהם  עניין  בעל  שאתה   גופים 

 
 ם מדרגה ראשונה.  נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינ

 
פין,  ויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיזכ  ו/אולרבות מי שיש לו אחזקות בגוף    –"בעל עניין" בגוף  

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

 כן/לא  
 

 אם כן, פרט/י: 

_________________________ ______________________________________________

 ___________________ ____ ___ _____________________________________________

 _______________________________________________________________________

  _____________________________________________ 
 
 

 הצהרה  –חלק ג' 
 

 :  כי בזאתהחתום/ה מטה _______________ ת.ז. מספר _________________ מצהיר/ה  אני
נכונים  6 מלאים,  הם  ולמקורבי,  לקרובי  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  כל 

 .  ואמיתיים

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם   7
עים לי במלואם  ידוינם  ן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים א כ

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

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש   8
 . לניגוד עניינים עם התפקיד

ם במילוי  יניעני  ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד/אני מתחייב 9
 . התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא

אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,  10
טי  המשפאש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ  סוגיות שלא נצפו מר

 .של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 
 

 ________________________    __________________________ 
 חתימה + חותמת              תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 ______ 11___/2021פומבי מס'   הליך 

 ת חיצוני/ת /תובע/ת עירונילמתן שירותי 
2-ח ך סממ  

 בה לעובד/חבר המועצהצהרת היעדר קירה

 

 כבוד ל

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

נותןאנ .1  ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  ב  י  זו  שם  הצהרה 

״_________________________ _ )להלן:  מצהמשתתף__  והנני  מוסמ״(,  הנני  כי  לתת  היר,  ך 

 . המשתתףהרה זו בשם  צה

מ .2 יחידי  כאשר  הריני  לידיעת  הובאו  הסעיפים  המשתתףי  יחידי  הב  הוראות  וכי  בחנו    המשתתףאים, 

 ת הוראות הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר:בעצמם א

 -, הקובע כדלקמן1950 -, התשי״אהמועצות המקומיותלצו א 103סעיף    2.1

מ  או שוועצה, קרובו, סוכנ ״חבר  חלק העולה על עשרה    ריםהאמופו, או תאגיד שיש לאחד מתו 

לא יהיה צד לחוזה או לעסקה   ו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,א ו זים בהונו או ברווחיאחו

 ן או בת, אח או אחות״. ה, בבן זוג, הור -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, תמיוהמקושל נבחרי ציבור ברשויות  ענייניםלים למניעת ניגוד )א( של ההודעה בדבר כל12כלל  2.2

 -הקובע כדלקמן

 זה או לעסקה עם הרשות המקומית;חול המועצה לא יהיה צד   ״חבר 

יטה בו )ראה  י שלו קרובו בעלחבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא א  -ניין זה, ״חבר מועצה״לע 

 ()ב(״.1)2 -ו  ()ב(1)1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף הגדרות ״בעלי 

 -, הקובע כדלקמן1950  -י״אהתש ,לצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

מוע  לעובד  יהיה  בעצמו  ה,צ״לא  לא  בעקיפין,  ולא  במישרין  או    לא  סוכנו  זוגו,  בן  ידי  על  ולא 

או בשמה, פרט ק שנעשה עם המועצה, למענה  ו עסבכל חוזה א  שותפו, כל חלק או טובת הנאה

קבלת בדבר  מהשירותים    לחוזה  לעני  שהמועצהשירות  ופרט  לתושבים  שימספקת  לן  עובד  ש 

לו חלק או  המועצה. אין לראות עובד כאילו יש    דיבו בהסכם הכללי של עובהסכם עבודה שלו א 

)ב( לגבי חבר  103עיף  ם בס אים המפורטיטובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנ 

 ה״.המועצ

 -ייר כהנני מבקש להודיע ולהצה  , בדיקתי ההוראות הנ״ל, לפיבשים לב לנוסח העדכני של   .3

 ;ננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהיאי  המשתתף חד מבין יחידי אני הח״מ ו/או כל א 3.1

: בן זוג, המשתתףיחידי  או ל, אין לי ו/בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת 3.2

 ף. תן או שולא מי שאני לו סוכ , בן או בת, אח או אחות, ואף הורה

ה אחוזים בהונו או  שרעד מהם חלק העולה על וכנו או שותפו, שיש לאחבו, סקרו אין חבר מועצה, 3.2

 י בו. יד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראברווחיו של התאג 

 ו, העובד במועצה.בן זוג, שותף או מי שאני סוכנ המשתתףי ו/או לאחד מיחידי ין ל א 3.3

כי הפרטים שמסרתצהריני מ .4 לע היר,  היני  ומלאים, והאמויל  נכונים  יד ם  זו אמת.  כי  ע  ור בהצהרה  לי 

 , אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. משתתףההצעת  המועצה תהיה רשאית לפסול את 
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לצו המועצות    142  -א ו 103רט מהוראות סעיפים  ע מהוראות כל דין בכלל ובפלגרור לעיל כדי  אין באמו .5

ה 1950  -שי״אתומיות,  המק לפיהן  ברוב  מועצ,  ובאישור    2/3של  ה  להת מחבריה  הפנים, רשאית  ר  ישר 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א׳ לצו, ובלבד103התקשרות לפי סעיף  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

____________ ____ ___ _____________________ ___ _____________________ 

 ת + חותמ חתימה שם מלא  אריך ת

 

 אישור 

_ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,עו"ד______  ____ אני  הופיבבזאת   __________ בפני    ה /עיום 
הצהיר  ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה ל/______________________ נושא

הא לעונמת,  את  צפוי/ה  יהיה/תהיה  יעשה/ וכי  לא  אם  בחוק  הקבועים  א שים  אישר/ה  כן,  נכונותעשה    תת 
 פניי.  עליה ב   ם/מההצהרתו/ה דלעיל וחת

_______________ ____ _________________ ___ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד וכתובת תאריך 

 
 


