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 מסמך א'

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים
 

 מסמך פנייה
 

 שירותיבזאת הצעות למתן  מזמינההמועצה"( "-)להלן המועצה האזורית מטה יהודה .1
וכל פעולה שתידרש לצורך וניהול סיכונים  האלמנטרי בענף הביטוח בתחום ליוויו ייעוץ

הוראות כל דין, ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים בהתאם לביצוע העבודות הנ"ל, 
 .("העבודות"או "השירותים" במסמכי ההזמנה )להלן: 

 

מי שעומד/ת בכל  יועץ ביטוחי ומנהל סיכונים,רשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה למשרת  .2
 הבאים: םהתנאי

 

שנים במתן שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים  5בעל ניסיון של לפחות  המציע הינו .א
השנים האחרונות שקדמו למועד  11, במהלך או חברות עירוניותלרשויות מקומיות 

 "(. ניסיוןבעל " -)להלן האחרון להגשת הצעות להזמנה זה 

או עובד  לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק מורשה עוסקהינו  מציעה .ב
ומנהלים ספרי חשבונות או שותפות אשר הינה עוסק מורשה לצורך מע"מ  מועצהב

 .כחוק

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  בתעודההמציע  מחזיק  .ג
 .1691-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 לעיל. ג'-בסעיפים קטנים  א רטיםתנאים המפוכל הלעמוד ב ציעמעל כל  .ד
 מועמדרשאית, עפ"י שיקול דעתה, להזמין  תהיה המועצההמכרזים וההתקשרויות  ועדת .3

 , לצורך בחינת מועמדותו. לראיון לעיל 2 בסעיף המפורטים בתנאים יעמוד אשר

 ייחתם,  זו בפניה המפורטות העבודות לביצוע יבחר אשר, הביטוח יועץ לבין המועצה בין .4
, אלא כנותן שירותים המועצהלא ייקלט כעובד  יועץ הביטוחחוזה למתן השירותים. 

 .חיצוני

בהתאם לתנאי ההזמנה ואת שאר המסמכים והאישורים שפורטו במסמך  את ההצעות .5
 המכרזים לתיבתיש למסור במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר(  ההוראות למשתתפים,

נושאת במעטפה סגורה  יהודה מטה האזורית המועצה בניין, המשפטית בלשכה הנמצאת
 שעה_ 9/212122/_ יוםלד ע "הצעות למתן שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים "ציון 

12:11. 

מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי 
 . המועצהההזמנה שיידונו על ידי 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה אחרת.  המועצהאין  .9

 אינה כפופה לדיני המכרזים, ביחס להזמנה זו. והמועצההזמנה זו אינה מכרז  .1
 
 
 

 בכבוד רב,
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 מסמך ב'

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכוניםהזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן 
 

 למשתתפים מסמך הוראות
 

 בתחום ליוויו ייעוץ שירותיהצעות למתן בזאת  נהמזמיהמועצה האזורית מטה יהודה 
פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל, וניהול סיכונים  האלמנטרי בענף הביטוח

בהתאם להוראות כל דין, ובהתאם לתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי ההזמנה )להלן: 
 .(ות""השירותים" או "העבוד

 
 הזמנה וסתירה בין מסמכים מסמכי ה

 נם:יההזמנה מסמכי ה .1

 מסמך פנייה – מסמך א' .א

 מסמך הוראות למשתתפים -מסמך ב' .ב

 מסמך הצעת המשתתף – 'ג מסמך .ג

 ."(ההסכם)להלן: " עבודותההסכם לביצוע  - מסמך ד' .ד

 פירוט ניסיון קודם של המציע. -מסמך ה' .ה

או בעניין פרשנותם הנכונה של  הזמנהמסמכי הבמקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  .2
לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג, כמפורט  למועצהאחד ממסמכי ההזמנה, יפנה המשתתף 

יינתנו בכתב תוך שבעה ימי עבודה מיום קבלת הפניה.  המועצהבמסמכי הזמנה זו. הנחיות 
 המועצהי בידי מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעד

 וכי המשתתף יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.
  

 תנאי סף

מי שעומד/ת בכל  יועץ ביטוח ומנהל סיכוניםרשאי/ת להגיש את מועמדותו/ה למשרת  .3
 התנאי הבאים:

 

שנים במתן שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים  5בעל ניסיון של לפחות  המציע הינו .א
השנים האחרונות שקדמו למועד  11, במהלך חברות עירוניותלרשויות מקומיות או 

 "(. ניסיוןבעל " -)להלן האחרון להגשת הצעות להזמנה זה 

 או עובד לצורך מע"מ ומנהלים ספרי חשבונות כחוק מורשה עוסקהינו  מציעה .ב
ומנהלים ספרי חשבונות או שותפות אשר הינה עוסק מורשה לצורך מע"מ  מועצהב

 .כחוק

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  בתעודההמציע  מחזיק  .ג
 .1691-ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 לעיל. ג'-בסעיפים קטנים  א תנאים המפורטיםכל הלעמוד ב ציעמעל כל  .ד
 
 

 הצעת המשתתף 
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על המשתתף ליתן הצעת מחיר עבור מתן השירותים כמפורט בהצעת המשתתף המצ"ב  .4
 כמסמך ג' למסמכי ההזמנה.

 חודשים מיום הגשת ההצעה. 3תוקף הצעת המציעים במסגרת הזמנה זו יהיה למשך 

מכרזים מציע אשר הצעתו תהיה הטובה ביותר, על פי החלטתה הבלעדית של ועדת ה
 בביצוע העבודה המפורטת במסמך הזמנה זה.,  יזכה והתקשרויות

 
 אופן הגשת ההצעה

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן: .5

 העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. .א

 .אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין .ב

 .אישור על ניכוי מס במקור .ג

 .על ידו חתומההצעת המשתתף  .ד

 מסמך ה'ע"ג  ,( לעילא)3המעידים על ניסיון המשתתף עצמו כנדרש בסעיף  מסמכים .ה
על המציעים לצרף להצעתם אישור מאת הגוף בו ביצעו את  המצ"ב להזמנה זו.

 העבודות, כשהוא חתום ע"י מנכ"ל או גזבר אותו גוף.

מועצות תינתן עדיפות למציעים אשר יציגו ניסיון קודם בביצוע עבודות עבור 
 .אזוריות

 הזמנה, כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף.יתר מסמכי ה .ו

להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו,  משתתףשמורה הזכות לדרוש מה למועצה .9
 .סיונו וכיו"בינ

לפנות לכל אחד  למועצהבהגשת הצעה ע"י מציע במסגרת פניה זו, נותן המציע את הסכמתו  .1
 מהממליצים ו/או אנשי הקשר לקבלת התייחסותם/המלצתם הטלפונית.  

ועל  העותק המקורי , ולחתום עלוצילום מקור ם,על המשתתף למלא הצעתו בשני עותקי .8
 כל מסמכי ההזמנה חתימת מקור.

 יש למלא כדלקמן: משתתףאת הצעת ה .6

המשתתף ו ינקוב הצעתו ע"ג טופס הצעת המשתתף. בהצעתימלא את המשתתף  .א
 כנגד הצגת חשבונית מס כדין. עבור מתן השירותים , לחודש,במחיר המוצע על ידו

 הנקובה בתמורהשני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים. במקרה של אי התאמה  .ב
גובה  לפי העותק בו נקוב יתוקן גובה התמורהבעותק האחד לעומת העותק השני, 

 .יותר ךהנמו התמורה

 לחתום על ההזמנה תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו.על המציע  .ג

באמצעות  גב' כרמית אלמליחאל יפנה  ההזמנהמצא המשתתף סתירה בין מסמכי  .11

למתן תשובה,  וכתובת דוא"לתוך ציון שמו  yehuda.org.il-carmite@m דוא"ל: 
שאלות/בקשה להבהרות ניתן להגיש  את מהות השאלה ו/או אי הבהירות. ויפרט בפנייתו

 .12:11בשעה   15/19/2121ם עד ליו

, קראם והבין ההזמנה מסמכיתראה במשתתף כמי שהצהיר שברשותו נמצאים  המועצה .11

mailto:carmite@m-yehuda.org.il
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את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו עפ"י תנאי 
 בחר.החוזה אם הצעתו ת

אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו  .12
רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום  המועצה. הזמנהמתנאי ה

 .ולפסול את הצעתו ההזמנההסתייגות המשתתף מתנאי 

בתיבת לוח בדואר( )לא לש המועצהיש למסור במסירה ידנית במשרדי הזמנה את מסמכי ה .13
"הצעות למתן נושאת ציון , במעטפה סגורה המכרזים שבלשכה המשפטית בבנין המועצה

 .12:11 שעה  22/19/2121  יוםלד , ע"שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים 

מסמכי הזמנה אשר ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו בדיוני  .14
 .והתקשרויותמכרזים ועדת ה

רשאית עפ"י שיקול דעתה לדחות את מועד הגשת ההצעות ו/או מועד תחילת מתן  המועצה .15
 השירותים. 

תהא רשאית, בכל עת )עד למועד האחרון להגשת ההצעות( להכניס שינויים  המועצה .19
יהוו חלק בלתי נפרד   המועצהותיקונים במסמכי ההזמנה. הוראות התיקון שיוגשו על ידי 

 מקבלי הפניה. הצעה ויובאו בכתב לידיעתם של ממסמכי ה
 

המשתתפים יגישו את הצעתם ואת הוראות השינוי כשהן חתומות על ידם בחותמת 
 וחתימה בכל עמוד בנפרד.

, מכל הזמנהשומרת על זכותה לבטל את ה המועצהלמען הסר ספק, מובהר ומודגש כי  .11
 בכפוף לאמור בכל דין.סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, 

 
 
 

 בבחירת הזוכהמכרזים שיקולי ועדת ה
 

18.  
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.מכרזים אין ועדת ה .א

 ,פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחריםתהא רשאית למכרזים ועדת ה .ב
 .הזמנהאם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות ה

האמור בס"ק א' לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקוליה של הועדה  מבלי לגרוע מכלליות .ג
לבחירת הזוכה תשקול הועדה לצורך בחירת ההצעה, בין היתר, את הפרמטרים 

 המפורטים להלן:

 המחיר אשר הציע המציע במסגרת הצעתו. (1

למועצות מתן השירותים נשוא ההזמנה ניסיונו של המשתתף ובכלל זה  (2
ן המקצועי והמעשי שצבר במהלך ביצוע שירותים המוניטין והניסיו אזוריות,

 .דומים בעבר

, במידה התרשמות הועדה מהמשתתף במסגרת ראיון קבלה שיתואם עימו (3
 .שועדת המכרזים תחליט לזמנו לראיון

 הזמנהכל פרמטר אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודה נשוא ה (4
 .הזמנהבמסגרת לוח הזמנים ובהתאם לתנאי ה

 
ס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא על בסי

 הזולה ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה. 
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שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון מכרזים ועדת ה .ד
בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים 

מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים מכרזים עדת הו הנדרשים.ניתוחי המחירים ו
אם המשתתף יסרב . פי דרישתה לעשל המשתתף, אשר ימסרו לה  וניתוחי המחירים 

להסיק מסקנות לפי ראות מכרזים ועדת הלמסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית 
 .ואף לפסול את ההצעה ,עיניה

 
 חתימת החוזה 

בתוך  למסמכי ההזמנה כנספח ד'ההסכם המצ"ב  עלשיבחר כזוכה יתבקש לחתום  משתתף .16
 .ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו 1

והמשתתף יהא לבטל את זכייתו,  המועצהלא מילא הזוכה את התחייבותו זו, רשאית תהא  .21
עצם הביטול. יובהר, כי אין בעצם הביטול כדי לגרוע מכל מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד 

 זה על פי כל דין. לעניין למועצהזכות העומדת 
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 מסמך ג'

 המועצה האזורית מטה יהודה
 

 יעוץ ביטוח וניהול סיכוניםשירותי הזמנה לקבלת הצעות מחיר למתן 
 

 הצעת משתתף
 

 
אני הח"מ _________________ח.פ./ת.ז. ________________ מרחוב ____________ 

_______________ טל: ____________מצהיר, מסכים ומתחייב בזה ____________ עיר 
 כדלקמן:

, מסמך הפנייהשבנדון, לרבות:  הזמנההנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי ה .1
, על כל הההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכמסמך 

, וכי הזמנה זום מאת המשתתפים בנספחיו, וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשי
 בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .2

וזאת במהלך כל תקופת  שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים למועצהלספק  .א
 בהזמנה.כמפורט בנוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ההסכם, 

, בהזמנהלמלא אחר כל ההוראות המפורטות בנוסח מסמך הוראות למשתתפים  .ב
 האחרים. הזמנהובכל מסמכי העל כל נספחיו בהסכם 

הוראות נוסח מסמך הכמפורט בהצעה בהזמנה זו הנני עומד בתנאי הסף להגשת  .ג
 למשתתפים.

 
ידוע לי, כי אם אזכה לא אוכל לסרב לביצוע כל עבודה שתידרש ממני במסגרת  .ד

 .מכל סיבה שהיא, לרבות בטענה כי היקפה הכספי נמוך ו/או גבוה מדי הזמנהה
 

הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על ההסכם ו/או אמציא את כל המסמכים והאישורים  .3
ו/או  , והיה ולא אעשה כןהזמנהימים מיום שייוודע לי על זכייתי ב 1הנדרשים ממני בתוך 

 תרשאי המועצה תהא, למסמכי ההזמנה לא אעמוד בהתחייבויותיי והצעתי בהתאם
להודיע לי על ביטול זכייתי. ידוע לי, כי אין בעצם הביטול כדי לגרוע מכל זכות אחרת 

 עפ"י כל דין. מועצההעומדת ל

4.  
ולמלא את כל ההוראות הכלולות  הזמנהנשוא ה העבודההנני מציע לבצע את  .א

 במסגרת 
 
 

בתוספת מע"מ כדין )להלן  לחודש, ________₪,בתמורה לסך של  הזמנה זו
 "(.התמורה"

 

ביצוע כל השירותים נשוא ההזמנה, את ומקיפה  התמורה כוללתהנני מצהיר כי  .ב
ן, ובכלל זאת ההוצאות ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרת

המשרדיות והאחרות הכרוכות בהענקת השירותים וביצוע העבודות, הוצאות נסיעה 
 זכאי לכל תמורה נוספת לסכומים אלה. וכי לא אהיהוכיו"ב 

ללא כל שינוי  כן הנני מצהיר כי ידוע לי שהתמורה שהצעתי לעיל, תישאר בתוקפה .ג
 כל תקופת ההסכם, במידה ואבחר כזוכה בהזמנה.ו/או עדכון במהלך 
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האמור בהסכם, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, עוד הנני מצהיר כי ידוע לי שלמעט  .ד
 לא ישנו את התמורה הנ"ל.ה, במסים, ארנונות, תשלומים בריבית, בשכר עבוד

נוספת מעבר לתמורה כן הנני מצהיר כי ידוע לי, כי לא אהיה זכאי לכל תמורה  .ה
 המוצעת בס"ק א' לעיל.

 
5.  

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  תמתחייב נהאינ מועצההידוע לי כי  .א
  שהיא.

 אינה כפופה לדיני המכרזים מועצהמכרז וה הזמנה זו אינההנני מצהיר כי ידוע לי ש .ב
שהגשתי עומדים  הזמנהוכי כשרות הצעתי זו תלויה בהיות מסמכי ה בהתקשרות זו

 המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו. הזמנהבתנאי ה

 .מהמועד האחרון להגשת ההצעות חודשים 3תעמוד בתוקפה ותחייבני למשך הצעתי זו 
 

 :ולראיה באתי על החתום
 

 
 _________________________   

   חתימת המשתתף
   

 
_______________________         ___________________________ 

 מס' ת.ז.    כתובת המשתתף 
 
 
 ________________________  _________________________ 

 מס' טל.  שם מלא                                             
 
 
 
 

_________________________ 
 תאריך
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 מסמך ד'
 הסכם 

 ביום ____________  במטה יהודהשנערך ונחתם 

 

 ב י ן 

 

 המועצה האזורית מטה יהודה

 מרכז אזורי הרטוב

 ("מועצהלהלן: "ה)

 מצד אחד; 

 

 ל ב י ן 

 

 שם________ ת.ז./ח.פ________

 כתובת________________

 )להלן: "היועץ"(  

 מצד שני; 

 

יעוץ ביטוח וניהול סיכונים כמפורט להלן מעוניינת לקבל שירותי  מועצהוה :והואיל

 ;וביקשה הצעות מחיר "(השירותים)להלן: בהסכם זה 

 

והגיש את  מועצהוהיועץ מעוניין לשמש כיועץ ביטוח ומנהל סיכונים של ה : והואיל

 ;הצעתו

 

של מכרזים ועדת ה המלצתטובה ביותר, על פי הוהצעתו של היועץ הייתה  והואיל:

 ;, אשר אושרה ע"י ראש המועצהמועצהה

 

והיועץ הינו בעל ניסיון והתמחות במתן שירותי יעוץ ביטוחי וניהול סיכונים  והואיל:

מומחיות, מיומנות, כישורים  בעלו חברות עירוניותברשויות מקומיות ו/או 

 ים לצורך מתן השירותים, כמפורט בהסכם זה להלן;ואמצעים מתאימ
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 והצדדים מעוניינים להעלות את פרטי ההסכם שביניהם על הכתב; :והואיל 

 

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 בחוזה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:  . 1

 

או כל מי שהוסמך ו/או יוסמך על ידו מעת לעת  מועצהה ראש -" מועצהה ראש"    

 מראש או בדיעבד; 

 

 ו/או ע"י אחרים.  מועצה" יועצים ומתכננים שיועסקו ע"י ההמתכננים"     

 

ו/או ע"י המתכננים ו/או  מועצה" אדם או גוף אשר יועסק ע"י ההיועצים והמומחים"    

 ו/או למתכננים.  מועצהע"י הרשויות בקשר ליעוץ ל

 

" משרדי הממשלה, מינהל מקרקעי ישראל, הרשויות המקומיות, רשויות הרשויות"    

 התכנון והבניה וכל גורם אחר שיש לו נגיעה וענין ע"פ כל דין. 

 

או כל חלק ממנו, לרבות קבלני מסויים "  מי שנמסר לו ביצוע פרוייקט הקבלן" 

 משנה וספקים. 

 

, או עד לסיומו __________-עד ל _________" מיום תקופת ביצוע השירותים"

 בהתאם לתנאי הסכם זה.המוקדם 

 

המבוא של חוזה זה נמנה על תנאיו היסודיים של החוזה ומהווה חלק בלתי  א. . 2

 נפרד ממנו.

 

הנספחים לחוזה זה מהווים חלק עקרי ובלתי נפרד מחוזה זה ויפורשו ביחד  ב.  

 עמו. 

 

מוסרת בזה ליועץ את ביצוע השירותים  מועצההיועץ מקבל בזה על עצמו וה א. . 3

 כמפורט להלן:

 

 חשופה בפניהם. מועצהי הביטוח אשר הרבחינת הסיכונים ב 

 כולל בין השאר ביטוח אחריות נושאי  מועצהעריכת מפרט לביטוחי ה(

 משרה( והפצתו בין המבטחים השונים לשם קבלת הצעות.

  קות פוליסות הביטוח סיוע בהתנהלות מול מבטחים וסוכני ביטוח ובדי

 .מועצהשתופקנה ל
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 .יעוץ שוטף במהלך השנה 

 הליכים תחרותיים שונים טיפול בסעיפי ביטוח ואחריות בחוזי התקשרות ,

 .המועצהמכרזי  ולרבות

 פשרותיעוץ בקשר עם תביעות ונזקים, הכולל נוכחות בישיבות ועדת ביטוח/. 

 שירותים  בדיקת תקינות נספחי ביטוח של ספקים/יועצים ונותני

 .למועצה

  כל שירות אחר גם אם לא פורט במפורש ואשר קשור באופן ישיר או

עקיף לביצוע השירותים על ידי היועץ במלואם, במועדן וברמה ואיכות 

 מעולות.

 

אינה מתחייבת למתן בלעדיות ליועץ בקשר עם השירותים האמורים בהסכם  מועצהה .ב 

זה והיא תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם 

 השירותים האמורים בהסכם זה, על נספחיו. 

 

ו/או מי  מועצהה ראשלפעול במתן השירותים בהתאם להנחיות והוראות  על היועץ .ג 

 ר לו פיקוח מלא על ביצוע ומתן השירותים.ולאפשמטעמו 

 

הלשכה המשפטית במועצה ו/או לוח הזמנים לביצוע כל עבודה ייקבע ע"י  .ד

  .מטעמה

 

עפ"י חוזה זה ותמורת ביצוע כל יתר  ןתיורת מתן השירותים שעל היועץ לתמ א.  .4

של  סכוםליועץ  מועצה, תשלם הןבמועד מועצההתחייבויותיו של היועץ כלפי ה

 ."(שכר הטרחה)להלן: " ___ש"ח לחודש בתוספת מע"מ כדין________

   

מעבר לשכר הטרחה לא ישולם ליועץ כל תשלום נוסף ו/או החזר הוצאות מכל מין וסוג  ב. 

 שהוא.

 

בתחילת כל חודש לועזי , כאשר יום 31שוטף + שכר הטרחה ישולם ליועץ בשיטת  .ג 

 ת מס כדין בסך התשלום המגיע לו. חשבוני מועצהימסור היועץ ל

  

 . מועצהה גזברשהחשבונות אושרו על ידי שכר הטרחה ישולם ליועץ רק לאחר  . ד 

 

 לשכר הטרחה הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.  . ה 

 

מובהר ומוסכם בזאת כי פרט לשכר הטרחה המצויין במפורש לעיל, לא ישתנה  .ו 

צוע כל תשלום מלא וסופי בגין בישכר הטרחה מכל סיבה שהיא והוא מהווה 

 עפ"י חוזה זה. יתן השירותים שעל היועץ ל
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 מובהר כי לא ישולמו ליועץ הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער כלשהם.  .ז 

 

 

תחילת מתן השירותים כאמור בהסכם זה הינו כאמור ב"תקופת ביצוע השירותים"  .5

 .דלעיל

 

 מבוטל. .9

 

דו"ח על ביצוע השירותים שעל היועץ  ועל פי דרישת מועצהה לראשהיועץ ימסור  .1

 לבצעם על פי חוזה זה.

 

במעורבותו האישית היועץ מתחייב לבצע את השירותים המפורטים בחוזה זה  .8

בנאמנות, בחריצות וברמה הגבוהה ביותר  __________________ובפיקוחו של מר 

 כמקובל במקצוע והוא אחראי לטיב השירותים האמורים. 

 

  מבוטל. .6

 

רשאית לדרוש מהיועץ  מועצהמבלי לגרוע מאחריותו המקצועית של היועץ תהיה ה .11

החלפת כל עובד או נותן שירות אשר יועסק על ידו בביצוע השירותים מבלי צורך 

 . לנמק דרישה זו והיועץ לא יעסיק בביצוע השירותים כל עובד כזה

 

בחוזה זה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה  היועץ יבצע את השירותים המפורטים א. .11

 .האחרים במועצה עם היועצים והמומחים

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן )א( לעיל לא תינתנה על ידי היועץ  ב.  

הוראות בדבר שינוי במסמכים מאושרים או בתוכניות המאושרות אלא באישור 

ין לגבי החלטות . הוא הדו/או מי מטעמו מועצהה ראשמוקדם בכתב של 

התחייבויות משפטיות או כספיות  מועצהוהוראות אחרות העשויות להטיל על ה

 כלשהן. 

 

. א.     מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך כל 12

תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה היועץ מתחייב לערוך בחברת ביטוח 

וכן בשם כל  מועצהחשבונו ובשמו, בשם ה מורשית כדין לפעול בישראל, על

תורה להוסיפו לכיסוי, את הביטוחים המצוינים  מועצהגורם אחר אשר ה

' וזאת בתנאים, בבנוסח "אישור עריכת ביטוח" המצורף לחוזה זה כנספח 

 בסכומי הביטוח ובגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח.

 

ימים ממועד חתימת  1לשביעות רצונה, תוך  צהמועב.    היועץ מתחייב להמציא ל 

במועד אחר( וכתנאי מקדים לתחילת מתן  מועצההסכם זה )או באישור ה
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השירותים כאמור בהסכם זה, את אישור עריכת הביטוח המצוין בסעיף קטן א' 

דלעיל, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח או המבטחים אשר ערכו את 

ץ להחזיק את כיסוי הביטוח הנ"ל בתוקף הביטוחים. כמו כן מתחייב היוע

במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם, לחדשם לפי הצורך ולהמציא בתום 

כל תקופת ביטוח, אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך 

. לגבי ביטוח האחריות מועצהאת הכיסוי וזאת לשביעות רצונה המלא של ה

היועץ מתחייב להחזיק כיסוי ביטוח זה  המקצועית הנכלל באישור הביטוח

בתוקף ולחדש את פוליסת הביטוח כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו אחריות 

על פי כל דין. ידוע ליועץ כי עריכת הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח 

והמצאת האישורים הנדרשים כאמור הינם תנאי עיקרי בהסכם זה ואי מילוי 

 זה יהוו הפרה יסודית של ההסכם. 12עיף התחייבויות היועץ על פי ס

 

היועץ מתחייב לעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח, לשלם  ג. 

 בדייקנות את הפרמיה וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח.

 

ככל שלדעת היועץ קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל, ו/או  ד. 

היועץ לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו. היועץ  לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב

מאשר בזאת כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי 

ו/או על הגורם הבודק חובה  מועצהו/או מי מטעמה לא תטיל על ה מועצהה

ו/או אחריות כלשהן, והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על היועץ על פי 

 וק.חוזה זה או על פי ח

 

בקרות אובדן או נזק או  מועצההיועץ מתחייב להודיע מיד ובכתב למבטח ול ה. 

אירוע העלול לגרום לכך ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו ושמירת 

. מוסכם בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית בגין מועצהומימוש כל זכויות ה

 ביטוחי היועץ יהיו באחריותו של היועץ בלבד. 

 

  מבוטל. .13

 

לא תחשב כמעבידה של היועץ או של כל מי שיועסק  מועצהמוצהר בזאת כי ה א. . 14

 מועצהבשמו ומטעמו בביצוע השירותים וכי חוזה זה לא יוצר בין היועץ לבין ה

יחסים של עובד ומעביד ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים 

 לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הסכם קיבוצי. 

 

היועץ ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום  ב.  

תהא רשאית  המועצשיגיע ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות, וה

 לנכות משכר הטרחה כל ניכוי חובה עפ"י דין. 

 

 היועץ יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:  ג.  



 13 

 

לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום  .1

אחר או נוסף שחל ו/או יחול על היועץ בגין עובדיו. תנאי עבודתם, 

 סוציאלי. העסקתם וביטחונם ה

 

לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים  .2

 בגין עובדיהם. 

 

היועץ יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ובכל אחריות  ד.      

אחרת שהחוק מטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות 

 ות באחריות היועץ. האחרות בחוזה זה או בכל דין הדנ

 

, וזאת על פי מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, היועץ מתחייב לשפות את ה .ה 

דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, 

, לרבות שכר עבודה וזכויות מועצהמעביד בין היועץ לבין ה-יחסי עובד

 סוציאליות מכל מין וסוג.

 

להלן, רשאית  11אמור בכל מקום בחוזה זה, אך מבלי לגרוע באמור בסעיף על אף ה .15

בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה להביא חוזה זה לידי גמר, על ידי הודעה  מועצהה

. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים חוזה זה בתאריך יום מראש 14ץ בכתב על כך ליוע

  .השיהיה נקוב בהודעה האמור

 

  בוטל .19

 

רשאית לבטל חוזה זה לאלתר על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ בכל אחד  מועצהה .11

 לעיל, ואלה המקרים:  15מהמקרים הבאים וזאת בנוסף לאמור בסעיף 

 

היועץ הפר אחת או יותר מהוראות חוזה זה והיועץ לא תיקן את ההפרה  א. 

 תוך זמן סביר שנקבע בהתראה. מועצהלאחר שקיבל התראה על כך מאת ה

 

התרתה ביועץ שהשירותים, כולם או מקצתם, אינם מבוצעים  מועצהה ב. 

יום מתאריך ההתראה  14והיועץ לא נקט תוך  מועצהלשביעות רצון ה

 . מועצהרותים לשביעות רצון היצעדים המבטיחים ביצוע הש

 

לצורך סעיף זה יחשב יום משלוח ההודעה על ביטול החוזה ליועץ כיום  ג. 

 ביטול החוזה. 

 

ליועץ את שכר  מועצהתשלם ה, לעיל 15הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף  . א. 18

. שכר הטרחה יקבע על פי הטרחה המגיע ליועץ עד ליום גמר החוזה או ביטולו
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היועץ לא ידרוש ולא יהיה זכאי  .הערך היחסי של השירותים שהיועץ ביצע

מהבאת החוזה לידי  כל פיצוי או תשלום לנוסף מכל סוג שהוא מועצהלקבל מה

 גמר כאמור.

 

בנוסף על האמור בסעיפים אחרים בחוזה זה וכדי להסיר כל ספק מוצהר בזאת  ב.  

וכן אם בוטל החוזה על פי  לעיל 15כי אם הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 

רשאית למסור בכל עת לאחר או  מועצהלעיל, תהיה ה 11האמור בסעיף 

שעל היועץ יהיה לבצעם על פי חוזה זה וליועץ  רותיםילאחרים את ביצוע הש

 .מועצהלא תהיה זכות להתנגד לזכותה זו של ה

 

 11סעיף לעיל, או על פי  15בכל מקרה בו הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף  ג. 

את כל התוכניות המסמכים, החישובים, דיסקטים  מועצהלעיל, ימסור היועץ ל

חר שהכין לצורך או כתוצאה מביצוע עם נתונים, תרשימים וכל חומר לא

תהיה רשאית להשתמש בתוכניות ובכל יתר המסמכים  מועצההשירותים וה

 האמורים לעיל לצורך ביצוע השירותים כאמור. 

 

במתן  _________מעורבותו האישית של  מר כדי להסיר כל ספק מוצהר בזה כי  .16

לקיים  ____________ר ממתנאי יסודי וחיוני. אם נבצר  הינוהשירותים למועצה 

 דלעיל.  11יחשב הדבר כביטול החוזה עפ"י סעיף  כל סיבה שהיאהאמור לעיל מ

 

רשאית להסב, להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיה  מועצהה .21

 וחובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, ללא צורך בהסכמת היועץ. 

 

להעביר, לשעבד או למסור לצד שלישי את זכויותיו היועץ לא יהיה רשאי להסב,  .21

 לכך מראש ובכתב.  מועצהוחובותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, ללא הסכמת ה

 

הפר צד מן הצדדים אחת או יותר מהתחייבויותיו כאמור בחוזה זה, יהיה חייב  .22

, על לשלם לצד האחר פיצויים בעד הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לצד האחר

פי חוזה זה, או על פי כל דין, ולקבל, נגד הצד האחר כל צו משפטי אחר או נוסף 

 לרבות צו מניעה צו עשה וצווי ביניים. 

 

היועץ מתחייב ואחראי לכך שהוא ועובדיו לא יגלו לכל צד שלישי כל מידע הקשור  .23

דיעתכם אשר הגיע לידיעתכם מכל מקור שהוא ולא ישתמשו במידע שהגיע לי מועצהל

 תוך כדי ביצוע השירותים לכל למטרה שהיא, למעט לצרכי חוזה זה. 

 

תהא זו רשאית לקזזם כנגד כל סכום  מועצהסכומים המגיעים ליועץ לפי חוזה זה מה .24

 מן היועץ.  מועצההמגיע ל

 

 . מבוטל .25



 15 

 

מה רותים בריהיועץ יספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים והחומרים לביצוע הש .29

 ובאיכות הטובה ביותר. 

 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הויתור  .21

כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת הדומה לה, או 

שונה ממנה בטיבה. כל ויתור ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו בני תוקף 

 ב ונחתמו על ידי אותו צד. אלא אם נעשו בכת

 

היועץ לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים  א.  .28

ולא  מועצהלשיוכנו על ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת 

יהיה רשאי לפרסם ברבים בכל צורה שהיא, אלא אם קיבל הסכמה מראש 

מצדה תהיה רשאית  מועצהובהתאם לתנאי ההסכמה. ה מועצהובכתב מאת ה

להשתמש בתוכניות, החישובים. התיאורים והמסמכים שהוכנו על ידי היועץ 

 במהלך ביצוע השירותים לפרוייקט וכל צורך נלווה אחר, לפי שיקול דעתה. 

 

את כל המסמכים  מועצהבתום תקופת השירותים לפי חוזה זה, ימסור היועץ ל ב.  

ין אם לאו, וכל כל מסמך ו עבורה, בין אם נסתיימה הכנתם ובנאשר הוכ

 או בבעלותה. מועצהשקשור ל

 

 מבוטל. ג. 

 

 מבוטל. .26

 

מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של היועץ ליתן שירותים  .31

לגורמים אחרים ו/או להיות מועסק על ידי גורמים אחרים, ובלבד שבמתן השירותים 

ביצוע עבודות לגורמים כאמור לא יהא משום ניגוד עניינים בין השירותים ו/או 

הקבועים בהסכם זה לבין השירות ו/או העבודה הנוספים. במקרה של ספק, על היועץ 

 על מנת לקבל עמדתה. מועצהלפנות ל

 

במעמד החתימה על חוזה זה יחתום היועץ על כתב סודיות והתחייבות להימנע  

 לחוזה זה. א'כנספח בנוסח המצורף מניגוד עניינים, 

 

שעות  48כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  .31

 מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת במבוא להסכם של הצד הנמען. 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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     __________________________                 ____________________ 

  היועץ                           מועצהה      
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 נספח א'

 

 :לכבוד

 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 םענייניהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד הנדון:  

( בהסכם למתן "מועצה"ה -)להלן המועצה האזורית מטה יהודה והתקשרתי עם  : הואיל

 (;"העבודות" -שירותים כמפורט בהסכם )להלן 

והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא  : והואיל

לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של 

כל חומר אשר הוכן ושל כל הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן  מועצהה

 או עם העבודות מועצהעם פעולות ה בקשר מועצהעבור או על ידי, או הוגש ל

 "(; "מידע סודי -)להלן 

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום  : והואיל

 ו/או לצדדים שלישיים:  מועצהנזקים כבדים ל

 כלפיכם כדלקמן:אי לזאת, אני הח"מ מתחייב 

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1

ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי 

 מוגבלת.

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא  .2

או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או  לידיעת אדם

"(, והכל פירוט העבודות" -בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או כל חלק מהם )להלן 

 לתקופה בלתי מוגבלת.

לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי  2 -ו  1האמור בסעיף  .3

לגילויו, מראש  מועצהחיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה דין )במגבלות

 ובכתב, ובמידה שניתנה.

בפרטי העבודות, אלא  כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או .4

 ולצורך מתן העבודות. מועצהלטובת ה

פרטי מתן הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ו .5

העבודות  ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את 

התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות 

 הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע למתן העבודות.

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  .9

שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן 

העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא 

 מר כאמור, או של מידע סודי. לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חו
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השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם  הנני מתחייב כי .1

זה בלבד, ובלבד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או 

יהיה זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע 

  .ים או מוגדריםמסוימ

אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  מועצהמובהר כי ה .8

 הסתמכות עליו ע"י מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

-118ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .6

 .1611 -תשל"ז  לחוק העונשין 116

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .11

עניינים בין מתן העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי 

 ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי בו.

כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי  .11

 אשר יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות  .12

 ור.כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמ

על פי כתב זה, תהיה לכם זכות  ימהתחייבויותיבכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי  .13

תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון 

 י מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.וצו

סודיות באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת  אין .14

 והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין.

 

 ולראיה באתי על החתום: _________________

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 'בנספח 

 

 אישור על קיום ביטוחים 

 לכבוד

 מועצה אזורית מטה יהודה

 מרכז אזורי הרטוב

 "(המועצה" -)להלן 
 
 

)להלן:   ________________________אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:
 "השירותים"()להלן:   המועצהבגין מתן שירותי יעוץ ביטוח עבור "( היועץ"

 
 בזאת כדלהלן:מאשרים לביטוח בע"מ  חברהאנו הח"מ_________________ 

            
בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות אנו ערכנו ליועץ פוליסות לביטוח   .1

 של היועץ, כמפורט להלן:
 

ביטוח אחריות חוקית א. 
 כלפי 

הציבור )"ביטוח צד 
  שלישי"(

 פוליסה מספר
___________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או 
הו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי מטעמו, בגין ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלש

 בקשר עם ביצוע השירותים.

 ביטוח.הלמקרה ולתקופת ₪   511,111סך  :גבולות אחריות
.הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל 1 :תנאים מיוחדים

 של היועץ
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.   
 .בגין מעשי /או מחדלי המבוטח הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת. 2
 .לחוק המלל  328בהתאם לסעיף . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל3

 לכל מקרה ביטוח.₪  סך  ____________  : השתתפות עצמית

  ביטוח חבות מעבידיםב.   
 פוליסה מספר

___________ 

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

 השירותים. 
 ביטוח.הולתקופת ₪   21,111,111 -למקרה ו₪   9,111,111סך  גבולות אחריות:
לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות הביטוח מורחב  :תנאים מיוחדים

כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי היועץ 
 בקשר עם ביצוע השירותים.

 .₪ ולמחלת מקצוע __________   לכל מקרה ביטוח₪   סך ____________  השתתפות עצמית:

ביטוח אחריות ג.  
  מקצועית

פוליסה מספר  
__________ 

לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק כספי או אחר 
שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו, בגין מעשה או 
מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם 

 . ערכת מרה ביטוח מכוסה יכוב ושיהוי הנובעים מכךביצוע השירותים  כולל ע
 ביטוח.הלמקרה ולתקופת ₪   1,111,111סך   גבולות אחריות:

 .  הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:1 תנאים מיוחדים:
)ב( חריגה בתום לב מסמכות )ג( אבדן מסמכים  המבוטח  )א(  אי יושר עובדי     

 ) עד  ומדיה מגנטית
 . מגבול האחריות(  21%           

 חודשים. 9.  הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2
. הביטוח מכסה את אחריות המזמין ועובדיו  בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה 3

 מקצועית של
 בביצוע השירותים.ועובדיו ומנהליו  היועץ     

מתן שירותים מקצועיים  .  תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת4
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 למזמין
 המוקדם   מבניהם.      

  .לכל מקרה ביטוח₪  סך  ______________  השתתפות עצמית:
 

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

 הנ"ל.עובדים של ו/או  המועצה האזורית מטה יהודה :לעניין אישור זה "המועצה.              "3
  

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

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

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי  .ב
הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמיןלרעה, אלא לאחר שנמסור ליועץ ול םתנאיה

 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 91
 
היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות  .5

 העצמיות הקבועות בהן.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .9

ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא , אחר לא יופעל כלפי המזמיןכאשר קיים ביטוח 
במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  ותו"ביטוח ראשוני", המזכה א

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור   וטוחייבב
אנו מוותרים על טענה  ספק, ולמען הסר 1681 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  56בסעיף 

 .הנ"ל של ביטוח כפל כלפי
 

ובכפוף הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות   .1
 לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה. 

     
       _____________  ___________________          ________________ 

חתימת חברת הביטוח                     שמות החותמים        תאריך 

  

 :פרטי סוכן הביטוח
 

 שם_______________________ כתובת ____________________טלפון _____________
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 מסמך ה'
 
 

 טופס אישור בדבר ניסיון קודם 
 

 מצהיר  כדלקמן: אני הח"מ ___________    ת.ז.____________
 

 
 הנני מצהיר כי הניסיון וכל שאר הפרטים המפורטים  בטופס זה הינם נכונים.  .א

 
ליצור קשר עם הגוף  למועצה האזורית מטה יהודהאני נותן בזאת את הסכמתי  .ב

לו ניתנו השירותים,  לרבות איש הקשר בגוף זה ו/או כל גורם אחר, לקבלת 
פרטים ביחס לעבודות המפורטות בטופס זה ובכל מסמך אחר אשר הוגש 

 במסגרת הצעתי.
 

 להלן פירוט השירותים שניתנו בהתאם להצהרתי במסמך זה: .ג
 

הגוף עבורו 
בוצעה 
 העבודה

שם 
 הממליץ

תפקיד 
 גוןבאר

מס' 
 טלפון

מהות 
 העבודה

השנים 
בהם 

בוצעה 
 העבודה

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
 
 
 

      ________________ 
 חתימת המצהיר      

 
 
 

 אישור עו"ד
 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. 
משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי _________, אשר 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

  __________________     ____________________ 
 חתימת עורך דין            תאריך  


