
 

____________________________________________________________________ 
 חתימת המציע: ________________                                                                

 17מתוך  1עמוד פדגוגי לאגף חינוך                                                               -יועץ ארגוני אסטרטגי

 
 פנייה לקבלת הצעות מחיר

 פדגוגי-לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני אסטרטגי
 5/17-ו 8/16באמצעות מאגר היועצים ובהתאם לנוהל ההתקשרויות של משרד הפנים 

 
לפנות בזאת ליועצים, חברות ופרטיים ( מתכבדת "המועצה"המועצה המקומית חריש )להלן: 

הכלולים במאגר היועצים המאושר, בהתאם לנוהל ההתקשרויות של רשויות מקומיות עם יועצים 

פדגוגי לליווי -ובעלי ידע מומחיות ייחודיים בבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ ארגוני

 אגף החינוך במועצה.

 
וף מלוא המסמכים הנדרשים, יש להגיש באמצעות דוא"ל את הצעות המחיר, כשהן חתומות ובציר

 .0041:בשעה  2020.1022.עד ליום  hozim@harish.muni.il שכתובתו 

 ההצעות תוגשנה רק באמצעות הדוא"ל-בשל מגפת הקורונה

 הוועדההצעות שתתקבלנה במועד מאוחר יותר לא תובאנה לדיון בפני 

 
הצעת המחיר של כל אחד מהמציעים תתווסף ליתר המסמכים והאסמכתאות המצויים בידי 

המועצה ואשר הוגשו ע"י המציע בבקשתו להיכלל במאגר היועצים של המועצה ובכל מקרה, רשאית 

המועצה לדרוש מכל אחד מהמציעים להשלים פרט או מסמך זה או אחר או להגישו בשנית כשהוא 

 ד ההצעה.עדכני למוע

 
 תיאור השירותים .א

השירותים הנדרשים מהמציעים יהיו כוללים ומלאים לכל תקופת ההסכם בהיקפי השעות 

ובכל מקרה אין המועצה מתחייבת לרכוש ובמועדים שייקבעו ע"י המועצה והנציג מטעמה, 

 שירותים בכמות זו או אחרת לחודש מסוים או דרך כלל.

 
 תכולת השירותים המבוקשים .ב

  ארגוני אסטרטגי לאגף חינוך במועצה.ייעוץ 

 עם מספר בעלי תפקידים באגף  שעות שבועיות( 4-5)כ  פגישה שבועית/דו שבועית אישית

החינוך, לצורך ייעוץ למיקודי העבודה האסטרטגיים הנכונים, תוך בחינת היבטים 

ברמת האגף וברמת העבודה השוטפת של כל בעל  –פדגוגיים, חינוכיים, ארגוניים ואישיים 

 תפקיד ברמה האישית.

 
 תנאי סף .ג

 שנים לפחות בתחום העיסוק המבוקש. 5ניסיון מוכח של  .1

תואר ראשון ממוסד לימודים מוכר על ידי המל"ג באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי  .2

 ול.החברה/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/מנהל ומדיניות ציבורית/תעשייה וניה

 הווה יתרון לעניין שכלול ניקוד המציע.י המבוקש תואר שני בתחום העיסוק .3

 במידה והמציע הינה חברה, על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף. .4

 על המציע להיות בעל ניסיון מוכח ומשמעותי בתחומים: .5

mailto:hozim@harish.muni.il
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ניהול, אסטרטגיה, חינוך ופדגוגיה ברמות השונות: גיל הרך, יסודי, על יסודי ובחינוך  .5.1

 פורמאלי ובלתי פורמאלי.

 היכרות עם העולם המוניציפלי. .5.2

 היכרות וניסיון בתחום חדשנות פדגוגית. .5.3

 .עבודה מול מספר גורמים במקביל .5.4

במסגרת השירותים יידרש המציע להיות נוכח במשרדי המועצה לפי דרישה, אך לפחות  .5.5

ר אש הכנה ותיאום עם אפשרות לתוספות, לא כולל פגישות שעות שבועיות 4-5

יתקיימו בזמנו של היועץ ולא במסגרת שעות הנוכחות במשרדי המועצה, ככל שהדבר 

ניתן. ובכל מקרה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לדרוש הוספה או הורדה 

 של נוכחות במשרדי המועצה.

מטעמו )להלן:  קבוע נותן שירותיידרש המציע להעמיד ככל והמציע הינה חברה,  .5.6

קופת ההתקשרות ואשר יהיה נוכח במשרדי המועצה ככל הנדרש, בין ( לכל ת"הנציג"

 היתר לקיום פגישות, ביצוע עבודות, תיאומים, בקרה וכיוצ"ב במסגרת השירותים.

מובהר בזאת כי אין המועצה מתחייבת להעסיק את היועץ בכמות השעות המוערכת כאמור והיא 

בחודש מסוים או לתקופה מסוימת וליועץ  מהיקפי העבודות ללא כל נימוק, תהיה רשאית להפחית

לא תהיה כל טענה בקשר לכך. לעומת זאת, לצורך תוספת שעות עבודה מעבר להיקף השעות 

 הנדרש כאמור, תידרש המועצה לאישור היועץ ובכפוף לזמינותו, בתיאום מראש.

 

ש, אשר ישמש לידי המועצה דו"ח נוכחות מפורט לאותו החוד מציעבתום כל חודש קלנדרי, יגיש ה

אלא  נוספים כבסיס לחשבון התשלום לאותו החודש, ובכל מקרה לא ישולמו ליועץ תשלומים

 באישור דו"ח הנוכחות לאותו החודש בו הוגש.

 

 מסמכים יש לצרף להצעה .ד

. ככל והמציע הינה חברה שנים לפחות 5לרבות הוכחה על ניסיון של  קורות חיים של המציע .1

 בעל החברה ונותן השירות הקבוע למועצה.יש לצרף קורות חיים של 

)ככל ויש(, הכשרות, קורסים,  ושלישי שני)חובה( צילום תעודה/ות תואר ראשון  .2

 השתלמויות.

 .ככל והמציע הינה חברה, מבוקש מסמך פרופיל החברה .3

 אישור ניהול ספרים בתוקף. .4

 תעודת התאגדות בחרה או תעודת עוסק מורשה. .5

 כשהם מלאים וחתומים.נספחי ההליך המצ"ב מסמכי ו .6
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 תקופת ההתקשרות .ה

 3, תובא לחתימות המציע ומורשי החתימה במועצה בתוך כזוכההמועצה על ידי ההצעה שתוכרז 

 המצ"ב. בהסכם יהיההודעה על הזכ ימים ממועד

 
חודשים ממועד החתימה על ההסכם עם אופציית הארכה  12תקופת ההתקשרות תעמוד על 

 שנים. 5נוספת בכל פעם ובסה"כ עד בהסכמת הצדדים בשנה 

 
מובהר כי המועצה תהיה רשאית להביא את ההסכם לסיומו בכל עת וללא כל צורך בהנמקה או 

 7חודשים הראשונים להתקשרות תהיה זאת הודעה בכתב  6בפירוט הנסיבות לכך, וכך שבמהלך 

יא את ההסכם החודשים הראשונים תהיה המועצה רשאית להב 6ימים מראש ולתקופה שלאחר 

 ימים מראש. 30לידי סיום בהודעה בכתב 

 
 הצעת המחיר .ו

הצעת המחיר תוגש ע"י המציעים בגין מתן מלוא השירותים המפורטים במפרט  .1

הדרישות וכן כל משימה או מטלה או דרישה בקשר עם השירות שניתן למועצה 

יג קבוע המקומית חריש, ישירה או עקיפה, ולרבות נוכחות אישית של המציע או נצ

משרדי המועצה או בישיבות או באירועים וכיוצ"ב בכל יום ובכל שעה במטעמו 

 )בהתאם לצורך ובתיאום מראש(.

 
את כל המרכיבים הנדרשים למתן השירותים המפורטים במפרט  תכלולהצעת המחיר  .2

הדרישות וכן את כלל ההוצאות הישירות או העקיפות הכרוכות במתן השירותים 

פת ההתקשרות, והיא לא תהיה צמודה למדד כלשהו או לריבית במלואם לכל תקו

שאר בערכה הנומינאלי לכל תקופת ההתקשרות, ולמעט מע"מ אשר יכלשהי, והיא ת

 ישולם כשיעורו החוקי ביום התשלום החודשי בפועל.

 
העלות לשעת יש להגיש על הטופס המצורף בזאת בלבד, תוך ציון  -הצעות המחיר  .3

. אין לבצע כל שינויים או תוספות או לא כולל מע"מהמוצעת למתן השירותים,  עבודה

הסתייגויות או מחיקות בטופס ההצעה והמועצה תהיה רשאית שלא להביא לדיון 

 הצעה שנעשו בה שינויים כאמור.

 
מובהר כי פנייה זו נעשית ליועצים והגופים שהכללתם במאגר נבחנה ואושרה ע"י  .4

אין להוסיף מסמכים אשר הועברו כבר לידי המועצה בבקשות  וועדת ההתקשרויות.

 להכלל במאגר היועצים, אלא רק את המסמכים המבוקשים במסגרת הצעה זו.
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 אמות המידה לבחינת ההצעות ובחירת היועץ .ז

בהתאם להוראות נוהל ההתקשרויות, נערכת פנייה זו ליועצים אשר עמדו בתנאי הסף 

במודעת הפרסום לרישום במאגר. מרכיבי האיכות ייערכו ע"י  ובאמות המידה אשר נקבעו

 הוועדה בהתאם למרכיבים ולחלקם היחסי כמפורט להלן:

 
 נק' 40  הצעת המחיר הכוללת של המציע למתן השירותים הנדרשים   .א

 נק' 30  התרשמות המועצה במסגרת ראיון המציע והנציג מטעמו .ב

 נק' 5     תואר שני ומעלה בתחום העיסוק .ג

 נק' 5  הכשרות וניסיון בייעוץ ארגוני בתחום הפדגוגיה ומערכות חינוך .ד

 נק' 20 ניסיון המציע במתן שירותים לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים .ה

 נקודות 10  -גופים   1-3

 נקודות 15  -גופים   4-7

 נקודות 20  -גופים ומעלה   8

 
ההתקשרויות ופנייה זו לקבלת הצעות  המציעים אשר הצעתם תעמוד בתנאי הוראות נוהל - ראיון

במשרדי המועצה  איון יתקיים באמצעות היוועדות חזותית(י)יכול והר מחיר, יוזמנו לראיון אישי

בפני נציג המועצה אשר ייבחן את התאמת המציע המועמד לאספקת השירותים, ויביא לניקוד כולל 

ת המועצה יכול ותמנה מס' נוכחים ומנומק של התרשמותו מכל אחד מהמציעים והמועמדים )נציגו

 מטעמה(.

 הוראות כלליות .ח

להעביר למועצה אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום המציע אשר יוכרז כזוכה יחויב  .1

 ימים מהודעת הזכיה 5על ידי חברת ביטוח מוכרת ומאושרת בתוך 

השירותים יחלו מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות ובכפוף להמצאה וחתימה על  .2

 .והמצאת כלל המסמכים המבוקשים הסכם ההתקשרות נספחי

תנאי התשלום וההוראות בדבר מועדי התשלום ואופן הדיווח בדבר הביצועים כפי  .3

 .בהסכם ההתקשרות שבמסמך א' המופיע

הליך זה הינו בהתאם להוראות נוהל ההתקשרויות שפרטיו מפורטים לעיל ואינו  .4

מקומיות ובתוך כך אין המועצה מהווה הליך מכרזי כהגדרתו בדיני הרשויות ה

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

הוראות פנייה זו כמו גם השירותים המפורטים בה, יהוו תוספת להוראות המפורטות  .5

אשר הוצגו בהליך הרישום למאגר ובכל מקרה אין במסמך זה כדי לפגוע בזכויות 

ווה תוספת למסמכי הרישום ואלה יחד המועצה הקבועות במסמכי הרישום והוא יה

 ולחוד יחייבו את המועצה ואת היועץ אתו תתקיים ההתקשרות, לכל תקופת ההסכם.

 
 בברכה,              

 

 המועצה המקומית חריש
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 מסמך א'
 

  פדגוגי-אסטרטגי הסכם לאספקת שירותי ייעוץ ארגוני
 

 2020 ביום ______ לחודש _______חריש בונחתם  שנערך
 

 :י ן ב
 

 500212477המועצה המקומית חריש, ח.פ.    
 , חריש78מרחוב גפן     

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה                                   
 "(המועצה)להלן: "                                   

 ;אחד מצד
 

 :ב י ן ל
 

 _______________________שם :___________________, ת.ז./ח.פ.    
 _________________________________________________ :ממען                                  
 _______________טל': _________________________ ; פקס': ___                                  

 דוא"ל: ________________________________________________            
 ("הספק" או"נותן השירות"  להלן:)                                 

 ;שני מצד
 
 

לקבלת הצעות מחיר במסגרת נוהל התקשרויות לפי חוזרי והמועצה פרסמה הליך  הואיל:
פדגוגי -ארגוני אסטרטגי שירותי ייעוץ למתן 5/17 -ו 8/16מנכ"ל משרד הפנים מספר 

  (; "השירותים" אוההליך" )להלן: " לאגף החינוך במועצה
 

 ידי המועצה;-ונותן השירות השתתף בהליך והצעתו נבחרה על  והואיל:
 

ונותן השירות מצהיר כי יש לו היכולת, הניסיון, הידע, הכישורים והאמצעים  והואיל:
 י המועצה;הדרושים לביצוע המבוקש על יד

 
וברצונו של נותן השירות ליתן את השירותים, וברצון המועצה לקבל את השירותים  והואיל:

ונותן  מנותן השירותים, והכל בהתאם לאמור למפורט בהליך ו/או בהוראות הסכם זה
 ; ודרישות המועצה השירות קרא והבין את פרטי ההתקשרות

 
א' לפקודת המועצות המקומיות 34הוראות סעיף  ולמועצה מונה חשב מלווה לפי  והואיל:

ב' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ אשר חתימתו על הסכם זה מהווה תנאי  142וסעיף 
 לתוקפו;

  
 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 
 מבוא .1
 

 המבוא להסכם, וכן האמור בכל מסמכי ההליך מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .1.1
 

כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם  .1.2
 זה.

 
האמור בהסכם זה בלשון זכר, יש לראותו כאילו נכתב בלשון נקבה, והוראות הסכם  .1.3

 זה וההליך שמכוחו נחתם זה הסכם, יחולו בצורה שווה וזהה על שני המגדרים. 
 

 הצהרות הצדדים .2
 

פי דין, וכי לא ידוע לה על -ות מקומית אשר הוקמה עלהמועצה מצהירה כי הנה רש .2.1
 מניעה משפטית או אחרת המונעת ממנה להתקשר בהסכם זה.  
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נותן השירות מצהיר, כי הנו בעל הותק, הניסיון, כוח האדם, היכולת והכשירות ליתן  .2.2

העיסוק אליו הוא  את השירותים המפורטים במסמכי ההליך, וכי הוא בקיא בתחומי
 .ת למועצהנדרש לת

 
נותן השירות מצהיר, כי לא ידועה לו על מניעה כלשהי, חוקית, משפטית או אחרת,  .2.3

המונעים ממנו להתקשר עם המועצה בהסכם זה, וכי מתן השירותים על ידו למועצה 
 בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד שלישי כלשהו. 

 
מובהר, כי המועצה איננה מתחייבת להעביר לנותן השירות את כל ביצוע השירותים  .2.4

המפורטים בהליך וכי למועצה עומדת הזכות לפנות לייעוץ נוסף. בכל מקרה, נותן 
השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה כלשהי כלפי המועצה בגין 

 היקף השירותים נשוא ההליך. 
 
לא יסרב ליתן את השירותים למועצה, כפי שיתבקש ממנו. במקרה של  נותן השירות .2.5

ניגוד עניינים שעלול להיווצר בשל השירותים, יפעל נותן השירות בהתאם להוראות 
 הסכם זה הנוגעות בהסדרת ניגוד עניינים.

    
 שירות אישי -הייצוג  .3
 

ישיים, ונותן מוסכם על הצדדים כי השירותים נשוא הסכם זה, הנו בגדר שירותים א .3.1
ידו באמצעות הזוכה. נותן -השירות מתחייב כי כל השירותים כאמור, יינתנו על

יעבוד ורק הוא השירות יוכל למנות נציג מטעמו אשר זהותו אושרה במסגרת ההליך, 
(, אולם, האחריות וההחלטות "הנציג"מול המועצה ויהיה זמין בהתאם לצורך )להלן: 

 ייעשו על ידי נותן השירות. 
 

נותן השירות מצהיר כי מאחר ומדובר בשירות אישי המחייב מידה רבה של אמון, אזי 
 בכל מקרה, הסכם זה לא יהיה ניתן לאכיפה, בין היתר בהתאם להוראות.

נותן השירות מתחייב שלא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין באופן מלא  .3.2
ובין באופן חלקי, לצד שלישי כלשהו, אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של היועץ 

לצד שלישי כלשהו ללא קבלת אישור ביצוע השירותים המשפטי של המועצה. העברת 
זה ותעניק למועצה את הזכות היועץ המשפטי של המועצה, תהווה יסודית של הסכם 

 לבטלו לאלתר.  
 

שינוי בזהותו של נותן השירות או בזהות הנציג, יהווה שינוי מהותי של הסכם זה  .3.3
 ויעניק למועצה את הזכות להביא הסכם זה לכדי סיום.

 
מובהר, השירותים אשר יינתנו באמצעות נותן השירות, הנם אך ורק לצורך הטיפול  .3.4

וכי אין בחתימת הצדדים על הסכם זה כדי להרחיב את היקף  בשירותים נשוא ההליך,
השירותים לתחומים אחרים. נותן השירותים מתחייב להימנע מכל מצג כלפי צד 

  .שלישי כלשהו
  
 תקופת ההסכם .4
 

חודשים קלנדריים, אשר מניינם יחל ממועד חתימת  12הסכם זה נחתם לתקופה של  .4.1
 מורשי החתימה במועצה  על הסכם זה.

 
חודשים  12למועצה בלבד יש את האופציה להאריך את תקופת הסכם זה, בתקופה של  .4.2

פי שיקול דעתה בלבד, ובכפוף לכל דין אשר יחול על העסקתם של -נוספים, זאת על
 עורכי דין ברשויות המקומיות. 

 
מובהר כי המועצה תהיה רשאית להביא את ההסכם לסיומו בכל עת וללא כל צורך  .4.3

חודשים הראשונים להתקשרות  6וט הנסיבות לכך, וכך שבמהלך בהנמקה או בפיר
החודשים הראשונים תהיה  6ימים מראש ולתקופה שלאחר  7תהיה זאת הודעה בכתב 

 ימים מראש. 30המועצה רשאית להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה בכתב 
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המועצה בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירות יעביר לידי  .4.4
)או לכל מי שהמועצה תורה לו( את כל החומר ו/או המסמכים שברשותו, ואשר שייכים 
למועצה, וכן, את כל ניירות העבודה עבודה שביצע עבור המועצה, עד להפסקת 

 ידי המועצה.-ימים מן המועד שבו נדרש לכך על 7ההסכם, וזאת בתוך 
 

 השירותים  .5
 

 לאגף חינוך במועצה. פדגוגי וליווי-ייעוץ ארגוני אסטרטגי .5.1
 

שעות שבועיות( עם מספר בעלי תפקידים  4-5פגישה שבועית/דו שבועית אישית )כ  .5.2
באגף החינוך, לצורך ייעוץ למיקודי העבודה האסטרטגיים הנכונים, תוך בחינת 

ברמת האגף וברמת העבודה השוטפת  -היבטים פדגוגיים, חינוכיים, ארגוניים ואישיים 
 ברמה האישית.של כל בעל תפקיד 

 
 נותן השירות ייתן את השירותים ו/או יספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. .5.3

 
 שימוש בכלים ובחומרים .6
 

כל הציוד, הכלים, תוכנות, עזרים, אביזרים, החומרים ו/או כל דבר אחר הדרוש לנותן  .6.1
 השירות לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה, יירכש על ידי נותן השירות ועל חשבונו. 

 
יגיעו למשרדי המועצה ו/או הוא או הנציג נותן השירות ידאג על אחריותו הבלעדית כי  .6.2

ים ו/או לפגישות שונות, בין באמצעות תחבורה למקומות בהם מתקיימים דיונ
ציבורית ובין באמצעות רכבם הפרטי ובין בכל דרך אחרת, כל זאת מבלי שהדבר יהא 

 כרוך בתשלום נוסף כלשהו מצד המועצה. 
 

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו היטב כי משרדי המועצה ממוקמים בחריש, וכי מרבית 
 ה ו/או בשטח המועצה. הפגישות מתקיימים במשרדי המועצ

 
 החזר הוצאות חריגות: .6.3

 
על אף האמור לעיל, נותן השירות יהא רשאי להגיש בקשה להחזר הוצאות   .6.3.1

ידי גזבר המועצה, והוא יחליט בה בהתאם -חריגות. בקשה כאמור תיבדק על
 לשיקול דעתו הבלעדי. 

 
-נותן השירות מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בגין אי .6.3.2

 אישור להחזר הוצאות חריגות כאמור. 
 

הציוד, הכלים, האביזרים והחומרים בהם נותן השירות ישתמש לצורך מתן  .6.4
 השירותים נשוא הסכם זה, יתאימו לסוג מתן השירותים כאמור. 

 
 איסור על ניגוד עניינים .7

 
ו/או כל אחד מעובדיו שאושרו במסגרת ההליך יהיה רשאי  הנציגנותן השירות ו/או  .7.1

להמשיך ולהעניק שירותים לצדדים שלישיים זולת המועצה, ובלבד שלא יהיה בכך 
במצב של  עמודכדי לגרוע מהתחייבויותיו שלפי הסכם זה, וכן, שלא יהיה בכך כדי ל

 ניגוד עניינים אל מול המועצה.  
 

ירות מצהיר כי נכון למועד חתימת הסכם זה, לא קיים כל ניגוד עניינים בינו נותן הש .7.2
ו/או בין כל אחד משותפיו ו/או כל אחד מחברי הצוות שאושרו במסגרת ההליך, לבין 

 מתן השירותים למועצה ו/או קיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 

כל אחד מן השותפים אצל נותן השירות, וכן, כל אחד שיהיה נציגו של נותן השירות,  .7.3
 כנספח א'יחתום על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בהתאם לנוסח המצורף 

 למסמכי הסכם זה. 
 

נותן השירות מתחייב כי הצהרות השותפים ו/או חברי הצוות שאושרו בהליך בדבר  .7.4
 דו בתוקפן לכל אורך תקופת הסכם זה. היעדר ניגוד עניינים, יעמ
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נותן השירות מצהיר כי הוא ו/או שותפיו ו/או כל אחד מחברי שאושרו במסגרת ההליך  .7.5
, ובפרט, את כל 5/2009מכיר היטב את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

ההוראות הנוגעות להיעדר ניגוד עניינים ו/או שמירה על חובות האמון של עורך הדין, 
 הוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.  ו

 
נותן השירות מתחייב להודיע בכתב ולאלתר ליועץ המשפטי של המועצה, אם יוודא  .7.6

לו על קיומו של ניגוד עניינים כלשהו או חשש לניגוד עניינים כאמור, הן של המשרד, 
ך. הן של מי משותפיו והן של מי מעורכי הדין החברים בצוות שאושר במסגרת ההלי

 נותן השירות יפעל באופן מיידי בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של המועצה.  
 
הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותעניק למועצה את  .7.7

 הזכות לבטל הסכם זה לאלתר. 
 
 שמירת סודיות .8

 
מוטלת חובת סודיות בכל הנוגע למתן ו/או נציגו ו/או כל מי מטעמו על נותן השירות  .8.1

 השירותים המסופקים למועצה.   
 
, יחתום על התחייבות לשמירת והנציג וכל מי שייתן שירותים למועצה נותן השירות .8.2

 למסמכי הסכם זה.  כנספח ב'סודיות בהתאם לנוסח המצורף 
 

 התקשרותלכל אורך תקופת ה זו תעמוד בתוקפהנותן השירות מתחייב כי התחייבות  .8.3
 זה. 

 
הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, ותעניק למועצה את  .8.4

 הזכות לבטל הסכם זה לאלתר. 
 
 היעדר יחסי עובד ומעביד .9
 

עצמאי  כספקמוסכם על הצדדים כי נותן השירות ייתן את השירותים נשוא הסכם זה,  .9.1
ן שותפיו ו/או עובדיו ו/או כל אדם לכל דבר ועניין, ובכל מקרה, לא יתקיימו בינו )או בי

 אחר מטעמו(, יחסי עובד ומעביד.
 

נותן השירות מתחייב בזאת לפצות או לשפות את המועצה, בגין כל הוצאה שתגרם לה  .9.2
ו/או כל אדם שפעל  ו ו/או מהנציג ו/או מי מטעמועקב העלאת טענה כלשהי מצד

 בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד בין אותו אדם לבין המועצה.  מומטע
 

נותן השירות יישא בכל העלויות הקשורות במתן השירותים למועצה, לרבות, תשלום  .9.3
שכר עבודה, תשלום דמי שכירות, אחזקת מבנה, מיחשוב ותכנות, רישוי עורכי דין, 

הדרושים מן הרשויות, שירותי ביטוח אחריות מקצועית, תקורה, קבלת כל האישורים 
הנהלת חשבונות וחשבות שכר, ביצוע כל הדיווחים והתשלומים לרשויות השונות 
)מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי(; ניכויי מס במקור, תשלום לאיגודים מקצועיים, 

 תשלומים לקרנות ו/או קופות ו/או פוליסות שונות.
 

 ליווי, ייעוץ ודיווח .10
 

ת, אזי המען להמצאת מכתבים ו/או כל מסמך אחר לרבות כל עוד לא יוסכם אחר .10.1
דין לידי נותן השירות , יהיה בכתובת נותן השירות הרשומה בהסכם זה. -כתבי בי

 24 -מוסכם, כי עם קבלת הטיפול לידי נותן השירות, הוא ימסור לאלתר ולא יאוחר מ
 שעות באשר לקבלת המסמך. 

 
ווח באופן שוטף אודות התקדמות הליכי מבלי לגרוע מחובתו של נותן השירות לד .10.2

 השירותים, הוא מתחייב בזאת למסור בכתב את הדיווחים הבאים:  
 

( אשר "נציג המועצה"דיווח מפורט בכתב לנציג מטעם המועצה )להלן:  .10.2.1
 ימונה בכתב ע"י הגורם המוסמך לכך במועצה, אודות מצב השירותים.

 
 ."נציג המועצה"יוגדר כ לעניין התקשרות זו מנהל אגף החינוך המועצה .10.2.2
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 אחריות .11
 

נותן השירות, וכן כל אחד מטעמו, יישא באחריות מקצועית מלאה ובלעדית למתן  .11.1
השירותים המסופקים למועצה, ובכל מקרה, לא יהיה בכל מעשה ו/או מחדל של מי 
מטעם המועצה כדי לגרוע מאחריות נותן השירות או מי מטעמו בכל הנוגע למתן 

 השירותים נשוא הסכם זה. 
 

נותן השירות יבטח את עצמו וכן את כל אחד מעובדיו העובדים מטעמו, בביטוח  .11.2
פי דרישת היועץ -אחריות מקצועית מתאימה בהתאם להוראות הסכם זה להלן. על

המשפטי של המועצה, יומצא למועצה העתק פוליסת הביטוח ונותן השירות יעדכן את 
 הפוליסה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של המועצה. 

 
נותן השירות יישא באחריות בלעדית בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו  .11.3

מכל סיבה שהיא לגוף או לרכוש, בין שלו ובין של עובדיו ובין של מי מטעמו, וכן, 
לרכוש המועצה ו/או לרכושו של מי מטעמה ו/או לגופו של מי מעובדי המועצה ו/או 

 בנוגע למתן השירותים מכוח הסכם זה.  מטעמה, וזאת כתוצאה ישירה או עקיפה
 

מוסכם בין הצדדים כי המועצה לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  .11.4
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירות ו/או מי מטעמו או לגוף ו/או רכוש 
עובדיו או של העובדים מטעמו ו/או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה 

עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. מוסכם כי האחריות הבלעדית בעניין כל נזקים  או
 כאמור תחול על נותן השירות. 

 
נותן השירות מתחייב לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה  .11.5

שייגרמו לה מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשה או מחדל של נותן השירות ו/או בכל 
פי דרישתה הראשונה של המועצה. הוראות סעיף זה יחולו -זה, זאת עלהנוגע להסכם 

גם במקרה שבו ייקבע כי עובד של נותן השירות ו/או כל אדם אחר מטעמו, הנו עובד 
 של המועצה.

 
 חובת ביטוח .12
 

נותן השירות מתחייב לערוך את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת המועצה, 
הכיסויים והתנאים הנדרשים, וגבולות האחריות לא יפחתו מן הביטוחים כוללים את כל 

 המצוין להלן:
 

 : (המציע הינה חברה)ככל ו ביטוח חבות מעבידים  .12.1
 

נותן השירות יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל 
  ₪ 6,000,000תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון. גבולות האחריות לא יפחתו 

למקרה ולשנת ביטוח. בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן  ₪מיליון  20,000,000לעובד, ו
ית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו החוק
 השירותים בהתאם להסכם עם המועצה. 

 
 ביטוח אחריות מקצועית: .12.2

 
נותן השירות יבטח את פעילותו בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, אשר תכסה כל 
נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירות, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע 

לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה  כתוצאה ממעשה רשלנות
-רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור למתן השירותים  גבול האחריות לא יפחת מ

דולר ארה"ב לשנה. למען הסר ספק, הכיסוי על פי  500,000-למקרה ו  ₪ 2,000,000
וצאת לשון יושר של עובדים, אובדן מסמכים, ה-הפוליסה יכלול כיסוי בגין מרמה ואי

 הרע, הארכת תקופת הגילוי לששה חודשים לפחות וסעיף אחריות צולבת. 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: .12.3
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נותן השירות יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין מתן 
השירותים במשרדיו ובכל המקומות האחרים בהם יינתנו על ידו השירותים בכל 
תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון.  גבול האחריות בגין נזקי גוף ורכוש לא 

 יסה ייכלל סעיף אחריות צולבת. למקרה ולשנת ביטוח. בפול ₪ 4,000,000יפחת 
 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים: .12.4
 

נותן השירות יהא אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור  .12.4.1
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי 

 הפוליסות. 
 

ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן  .12.4.2
 השירות.

 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות  .12.4.3

המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המועצה, והביטוח הוא 
 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח. 

 
בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל של יחיד  .12.4.4

מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא ייגרע מזכויות 
 המבוטחים האחרים. 

 
המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי  .12.4.5

חול על המועצה, עובדיה וכל הפועלים מטעמה, ובלבד שהוויתור לא י
 אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 
תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות  .12.4.6

 החוזית עם המועצה.
 

מובהר, כי נותן השירות מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו 
כל עוד ההסכם בתוקף, ולשלם למבטח את כל התשלומים הכרוכים 

 בחידוש כאמור.
 

מועצה, נותן השירות ימציא אישור מאת המבטח על ביצוע לבקשת ה .12.4.7
 הביטוחים האמורים בהתאם לכל התנאים המפורטים בהסכם זה.

 
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן השירות מכל חובה  .12.4.8

החלה עליו על פי כל דין או על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור 
המועצה על כל זכות או סעד  בהסכם זה כוויתור כלשהו מצדה של

 המוקנים לה על פי דין או על פי 
 הסכם זה.  .12.4.9

 
 

 התמורה  .13
 

תמורת השירותים נשוא הסכם זה, ישולם לנותן השירות בהתאם לאמור בהצעת  .13.1
 '.  גהמחיר שבנספח 

 
מוסכם כי התמורה הינה סופית, והיא ניתנת עבור מכלול השירותים הכלולים בהסכם  .13.2

זה ובהליך לרבות נסיעות. מוסכם כי בתמורה לא יחול בו כל שינוי, אלא בכפוף לאמור 
 להליך, ובהתקיים התנאים המפורטים בסעיף זה.  6.3בסעיף 

 
שעות העבודה הדיווח לעניין מובהר כי זמני נסיעות וביטול זמן אינם ייספרו במסגרת  .13.3

 התמורה.
 

 התמורה תשולם מדי חודש בחודשו, כדלקמן:  .13.4
 



 

____________________________________________________________________ 
 חתימת המציע: ________________                                                                

 17מתוך  11עמוד פדגוגי לאגף חינוך                                                               -יועץ ארגוני אסטרטגי

עד ליום החמישי של כל חודש קלנדרי, יעביר נותן השירות חשבון עסקה  .13.4.1
עבור החודש הקודם, אליה יצרף את פירוט שעות העבודה החודשיות 
בגין החודש הקודם, וכן, את בקשתו להחזר הוצאות חריגות )ככל 

   .צא לנכון(, ויצרף לה את האסמכתאות הרלבנטיותשימ
 

)שלושים( ימים מן המועד שבו יועבר חשבון עסקה לאישור  30בתוך  .13.4.2
לרבות  המועצה, תיבדק דרישת נותן השירות על ידי מי שהוסמך לכך,

 והחשב המלווה, ותאושר לתשלום.  אישור נציג המועצה
 

לאחר קבלת האישור לחשבון העסקה ולתשלום תמורה, יוציא נותן  .13.4.3
השירות חשבונית מס כחוק, והמועצה תשלם את התמורה בתוך המועד 

ממועד קבלת  2017-הקבוע בחוק מוסר התשלומים לספקים, תשע"ז
 חשבונית המס.  

 
ידי -בקשתו של נותן השירות להחזר הוצאות חריגות תיבדק בנפרד על .13.4.4

שהדרישה תאושר  , במסגרת המועדים שפורטו לעיל. ככלגזבר המועצה
ידי הגזבר, החזר ההוצאות יבוצע ביחד עם תשלום התמורה. ככל -על

ידי הגזבר ונותן השירות, -שהדרישה לא תאושר, ייבדק הנושא על
ותשלום ההחזר )ככל שיאושר( ידחה עד למועד התשלום של החודש 

 העוקב. 
 

פי על דין לרשויות המס, אלא -שעל המועצה לנכות על מן התמורה ינוכו כל הניכויים .13.5
 ידי נותן השירות פטורים מתאימים מרשויות המס. -אם הוצגו על

 
 שונות, הודעות וכתובות  .14
 

 כל שינוי בהוראות הסכם זה יעשה בכתב בלבד.  .14.1
 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה,  .14.2
 יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.לא 

 
ידי בית המשפט המוסמך מבחינה -כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה, תוכרע על .14.3

מקומית במחוז חיפה, אשר מקום מושבו בעיר חדרה לעניין סמכות עניינית הנתונה 
לבית משפט השלום ובית המשפט המחוזי בחיפה בהתאם לסמכות העניינית הנתונה 

 לבית משפט מחוזי. 
 

, יהיו כמפורט בכותרת לו, אלא אם מי מהצדדים כתובות הצדדים לעניין הסכם זה .14.4
 הודיע אחרת. 

 
 מסירת הודעות בין הצדדים תהיה כדלקמן:   .14.5

 
 ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה ברגע המסירה.  –במסירה אישית  .14.5.1

 
במשלוח באמצעות פקסימיליה או הודעה דואר אלקטרוני, ואז יראו את  .14.5.2

 ההודעה כמגיעה ליעדה בתוך יום עסקים אחד. 
 

במשלוח בדואר רשום, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה בתוך  .14.5.3
 שלושה ימי עסקים.  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 המועצה  נותן השירות
 
 

_______________________ 
 חשב מלווה
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 נספח א'
 

 בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחהתצהיר 
 ]הבעלים של המשרד יחתום על תצהיר זה בשם כלל עובדיו[

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ 

 מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 
 
השירות ______________ ח.פ./ת.ז. הצהרה זו ניתנת במסגרת מתן שירותים של נותן  .1

פדגוגי -שירותי ייעוץ ארגוני אסטרטגי "( להליךנותן השירות________________ )להלן: "
 (. "השירותים"" או ההליך)להלן: " לאגף חינוך במועצה המקומית לחריש

 
בהצהרה זו, ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור  .2

תהווה הפרה יסודית של תנאי ההליך ולהביא לפסילת ההתקשרות, אי נכונות האמור בהצהרה 
ידי שייכרת עם -זו, יהווה הפרה יסודית של החוזה שייכרת עם נותן השירות ולביטול החוזה על

 נותן השירות, מבלי שתהיה לנותן השירות כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 
 
 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד המועצה המקומית חריש .3

 
-לצו המועצות המקומיות, תשי"א 142הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 , אשר קובע כדלקמן: 1950
לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא   .142

בעצמו ולא על ידי בן זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או 
טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 
למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ופרט לענין 
שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של 

ו יש לו חלק או טובת עובדי המועצה. אין לראות עובד כאיל
הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים 

 .)ב( לגבי חבר המועצה103המפורטים בסעיף 
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2
  

 איננו עובדים במועצה המקומית חריש . אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 

 : או
 
 [:הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הריני להצהיר כי ] .3.3

 
 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד במועצה המקומית חריש. .3.3.1

 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או  –" קרובלעניין הצהרה זו: "

בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, 
)גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת בן זוג של אח או אחות 

 דוד/ה;

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי החוזה שייכרת בין נותן  .3.4
השירות לבין המועצה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד 

ועצה המקומית חריש נגוע או מעוניין במועצה המקומית חריש  ולא ידוע לי כי עובד במ
 בחוזה, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור במועצה המקומית חריש  .4

 
לצו המועצות המקומיות )נוהל  106הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 , אשר קובע כדלקמן: 1977-קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז
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בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס,  -"קרוב משפחה"      106
אחות, חותן, -אחות, בת-אח, בן-אח, בת-גיסה, דוד, דודה, בן

חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ 
 ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים;

 
 [:עיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים את הסהריני להצהיר כי ] .4.2

 
למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצה  .4.2.1

 המקומית חריש.
 או

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או אחות,  –" קרוב"

הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או 
 )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי החוזה שייכרת בין נותן השירות למועצה, לא  .4.3
יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור במועצה המקומית חריש  

זה, בין במישרין ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור במועצה המקומית חריש יש נגיעה כלשהי לחו
 ובין בעקיפין. 

 
הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ההתקשרות  .5

שנכרתה בין נותן השירות למועצה אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן 
ו מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות החברה בחוזה בשל ניגוד עניינים ו/א

לרבות בגין מצבים שבהם ייוצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך קרבת משפחה, 
, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תקופת קיומו של חוזה זה

 תביעה כנגד החברה, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. 
 

ם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך ג .6
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .7

את המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע ליועץ המשפטי של החברה ואפעל 
 בהתאם להנחיותיה.

 
___________________ 

 חתימה
 

 אישור
 

אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 
................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה 

מת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, לומר את כל הא
 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

 
___________________ 

 ,עו"ד                             
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 נספח ב'
 

 שמירת סודיותוהתחייבות בעניין  ההצהר

 
ה רכושחומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם הינו  כלידוע לי היטב כי  .1

למסור לאדם אחר, כל חומר, ציוד או מידע הקשור במתן  /תרשאיהמועצה וכי איני הבלעדי של 

העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בהתאם  לעצמולשמור  /תרשאיי השירותים, וכן אינ

 היועץ המשפטי של המועצה. לאישור בכתב מאת 

 
אני מתחייב/ת לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין  .2

ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר 

( שיגיעו לידי בקשר עם מתן השירותים ע סודי""מיד שלפי טיבם אינם בגדר ידיעת נחלת הכלל )להלן:

למועצה המקומית חריש, זאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן, אלא לאחר קבלת אישור 

 היועץ המשפטי של המועצה. 

 
אני מתחייב/ת לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לי או שיגיעו אליי עקב  .3

 בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה המקומית חריש.  ביצוע הסכם זה או

 
אני מתחייב/ת לפעול בהתאם להנחיות המועצה המקומית חריש בכל הנוגע לקיומם של הסדרים בדבר  .4

 שמירת סודיות כלפי המועצה. 

 
אני מתחייב/ת שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש  .5

 היועץ המשפטי של המועצה.   ובכתב מאת

 
מתחייב/ת למסור למועצה המקומית חריש, מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל אני  .6

הסודי שנאסף על ידי במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי  המידע

ר בידי כל מידע כלשהו שנאסף המועצה או במסגרת הליכים בהם הייתה מעורבת המועצה, ולא אשאי

 על ידי במסגרת מתן השירותים למועצה המקומית חריש. 

 
 .1977-שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"זי והובהר לי ידוע ל .7

 
ההסכם, זאת מכל סיבה שהיא, אני אעמיד לרשות המועצה המקומית חריש )או  סיוםאני מתחייב שעם  .8

כל גורם אחר שהיועץ המשפטי של המועצה יורה עליו( בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע 

 "(.  המידעוהמידע הנמצאים ברשותי בקשר לשירות ולביצוע ההסכם זה )להלן: "

 

 באתי על החתום ולראיה
 

__________________________       _______________     ________________     ________ 
  חתימה         תאריך            שם פרטי+משפחה                 ת.ז.         
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 נספח ג'

 טופס הצעת המחיר
 

אני הח"מ ______________ ת.ז. _____________________ מורשה החתימה מטעם )במקרה 

של תאגיד( ___________________________ ע.מ/ח.פ. ________________, מצהיר בזאת 

כי בחתני את הפנייה ואת ההוראות הקבועות בה, וכן את הוראות מסמכי הרישום למאגר היועצים 

של המועצה המקומית חריש כפי שזה פורסם, וכי הצעתי מוגשת לאחר שערכתי את כלל הבדיקות 

 המידע הנדרש לי.וקבלתי את מלוא 

 
הנני מתחייב לקיים הצעתי זו והתחייבויותיי הקבועות במסמכי ההתקשרות המפורטים בפנייה זו 

בתוך זמן סביר ובאופן מיטבי, וכי לי הכלים, הכישורים והיכולת לבצע את השירותים באופן מיטבי 

 ועל בסיס כל אלה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מובהר כי סכום זה יהיה סופי וכולל ויעמוד בערכו הנומינאלי ללא כל תוספת או מדד או ריבית או 

 תשומות אחרות, לרבות בתקופת האופציה.

 

 .מצורף בזאת מסמך תיאור ניסיון המציע ופעילותו המקצועית 
         

________________ 
 חתימה                     

 
 תאגיד(אישור )למציע שהוא 

אני הח"מ ________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפני 

_______________ אשר הזדהה ע"י ת.ז. ישראלית והמוסמך לחתום בשם 

 ________________________ ולאחר שהזהרתיו אשר וחתם בפני.

         

        ________________ 

 מתחתימה   +   חות          

 

 
 

 

 
  

 

   ₪מרכיביה סך כולל של __________  בתמורה למתן השירותים המפורטים בפנייה זו על כלל

הסך  ולכל תקופת ההתקשרות. לשעת עבודה ₪במילים: _________________________ 

+מע"מ לשעת עבודה, דבר אשר יוביל לפסילת ההצעה על  ₪ 300המוצע לא יעלה על סכום של 

 הסף.

 ההצעה לא כוללת מע"מ שישולם כשיעורו החוקי ביום התשלום בפועל
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 ספח ד'נ

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 
אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש  309
 האישור        
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם של  מי מעובדי        
 המבוטח       
 ראשוניות  328

ביטוח אחריות 
 מקצועית

כלל ביט  
2018 

 אחריות צולבת  302 ₪ 2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג'
 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

038  085 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש אישור מעמד אופי עסקה המבוטח מבקש האישור

מועצה מקומית 
חריש )המזמינה 
ו/או חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 

 נדל"ן☐

 שירותים *
 אספקת מוצרים     

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*
 מזמין מוצרים     

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 

 מען
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 נספח ה'
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר 
את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלהלן:
 
"( ומוסמך המציע_________)להלן: "_____אני משמש כמנהל של  - כשהמציע הינו תאגיד .1

 "(.המכרזידי המועצה )להלן: "-מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע שפורסם על
 
 , על פי הפירוט שלהלן: שירותי ייעוץ ארגוני לרבות אסטרטגי ופדגוגי קתיסיפהנני מצהיר,  .2

 
שנה/בין 

 השנים
 פרטי המזמין  השירותיםמהות 

 איש הקשר
 טלפון ישירו

 שם המזמין

 
   

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 

זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר ________ אשר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(

 


