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 חתימת המציע:  

 

 פלילי חיצוני לאיגודהזמנה להציע הצעה למתן שירותי תובע    07/2021ס' הליך פומבי מ

מציעים העומדים בתנאי הסף להגיש הצעה לשמש  , מזמין בזאת  " האיגוד"(איגוד ערים כנרת ) להלן:   .1

חוק  חיצוני    פליליכתובע   לעניין  תובע  משמע  כנרת  ערים  הכנרת,  לאיגוד  בחופי  הטיפול  הסדרת 

)להלן: " החוק"( לרבות הליכים בגין עבירות על פי החיקוקים המנויים בתוספת השנייה    2008-תשס"ח

לחוק, ולרבות על פי חוקי העזר של האיגוד. כמו כן, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל התפקיד  

וכן ביטול    1985  - מינהליים וקנסות שלא שולמו לפי חוק העבירות המנהליות התשמ"ו ביטול קנסות  

 הודעות תשלום קנס בעבירות של ברירת משפט, שהן עבירות לפי חוקי העזר של האיגוד.

אין בהליך זה ו/או בהסכם ההתקשרות כדי למנוע מהאיגוד לבקש ולקבל שירותים משפטיים מעורכי   .2

 דעתו. דין אחרים, לפי שיקול 

הינו   .3 זה  הליך  במסגרת  שיסופק  תביעה  כאמור  השירות  המנויים    פליליתשירותי  החיקוקים  פי  על 

לעיל לרבות הגשת כתבי אישום נגד עבריינים בכל העבירות הנתונות לסמכות האיגוד עפ"י    1בסעיף  

גוד, מתן  כל דין. וכן מתן ייעוץ בהטמעת מדיניות אכיפה, יחד עם מנהל מחלקת הפיקוח והאכיפה באי

והגשת ערעורים   ענישה  נקיטת הליכים, מדיניות  ייעוץ בגיבוש מדיניות התביעה ובכלל זה מדיניות 

וכיו"ב. כמו כן, יהיה התובע אחראי על יישומה של המדיניות בפועל, לרבות הדרכת הפקחים, מתן  

ם לקראת דיונים, מענה שוטף לפניות הציבור לעניין ביטול והסבות דוחות וקנסות מנהליים, הכנת עדי

של התובע במשרדי הפיקוח  , לפי הצורךת עבודהופגיש  ,סיכומיםו  הכנת הסדרי טיעון, דיוני  הוכחות

וריענו  שוטף  עדכון  ראיות,    ןלצורך  איסוף  חקירה,  תיקי  להכנת  דגשים  מתן  כולל  והפסיקה,  הדין 

וכיו"ב,   חקירה  שיתבצע  השלמות  ובתיאום  הצורך  לפי  בחופים  יחידסיורים  עם    הפיקוח.   תמראש 

ולא על ידי מי ממשרדו ו/או    פלילי לאיגודהשירות יינתן באופן אישי על ידי מי שייבחר לשמש כתובע 

 והאיגוד. מטעמו אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב מאת הפרקליטות 

ההתקשרות עם התובע שייבחר תהיה לתקופה של שנה אחת ממועד קבלת ההסמכה על ידי היועץ   .4

ההמשפט לממשלה.  עד  י  איגוד י  נוספת  בתקופה  פעם  כל  ההתקשרות  את  להאריך  רשאי  היה 

 . 8.1100והכל בכפוף להנחיות היועמ"ש לממשלה מס'  למקסימום התקופה המותרת

, הוא עמידת המועמד בכל  איגודה  עתנאי מתלה להשתכללות ההתקשרות עם מי שיבחר לשמש כתוב .5

 ץ המשפטי לממשלה וקבלת הסמכה. דרישות היחידה להסמכת תובעים מטעם היוע

)מאה    120כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, על ההצעה להיות בתוקף לתקופה של לפחות   .6

ועשרים( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות. האיגוד יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה  

 עד לסיום הליכי ועדת המכרזים בקש"ע מכרז זה. 

 
 

 כישורים ודרישות לתפקיד תנאי סף, 

 בכל התנאים המצטברים: שעומד בעצמורשאי להגיש הצעה מי   .7

 למועמד רישיון ישראלי לעריכת דין והינו חבר בלשכת עורכי הדין בישראל.  .7.1

שקדמו   מוניציפאלי במהלך חמש השנים-בייצוג בתחום הפלילי  אחת  ניסיון  שנתלמועמד לפחות   .7.2

  למועד פרסום מכרז זה. 

מס'   .7.3 היועמ"ש  להנחיות  דין בהתאם  בעריכת  ניסיון  בעל  רשות    8.1100המועמד  לפחות  עבור 

 מקומית אחת במשך שנה אחת לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום  מכרז זה.
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 חתימת המציע:  

 

7.4. ( ארבע  של  מצטברת  בתקופה  האיגוד  מטעם  פלילי  כתובע  שימש  לא  או           4המועמד  שנים   )

 יותר. 

 בעבירה שיש עמה קלון.  המועמד לא הורשע .7.5

 המועמד אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים לתפקידו כתובע.  .7.6

 מועמד שיש לו הסמכה לשמש תובע.  .7.7

 

 הערה חשובה: על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת ניסיונו והסמכתו. 

 
 חוזה ההתקשרות 

 התקשרות תיערך לפי נוסח חוזה ההתקשרות המצ"ב.  .8

  ₪  7000שהינו  האיגוד  מאומדן    )עשרה אחוזים(    10%שלא יעלה על    באחוז הנחהלנקוב  רשאי  המציע   .9

 .  ) להלן: "אומדן האיגוד"( לא כולל מע"מ  לחודש( חדשים  )שבעת אלפים שקלים

 ופית ומלאה. והינה ס  חומרים וכדו'  התמורה כוללת הוצאות נסיעה, זמן בטלה .10

 ₪(.  8190-בכל מקרה, הצעת המציע לא תעלה על אומדן האיגוד בתוספת מ.ע.מ ) כיום .11

את ההצעה יש להגיש בהתאם לטופס המצ"ב, הכולל הצהרה בדבר עמידת המועמד בתנאים המפורטים   .12

 לעיל, וכן לצרף המסמכים המפורטים בטופס. 

 ומחיר וכמפורט להלן:בחירת המציע הזוכה תהיה על בסיס פרמטרים של איכות  .13

 . אחוז 70 -רכיב מחיר .13.1

 אחוז בהתאם לפרמטרים הבאים:  30 -רכיב איכות .13.2

 

 הערות משקל  רכיב

  מעבר  פלילי הסמכה כתובע 

 לשנה אחת. 

 

 יש לצרף אסמכתא  נקודות  40

נקודות לכל   20)נקודות   60עד  התרשמות מהמועמד 

 . (רכיב פנימי

על המועמד לשמש כתובע להיות  

 בראיון. נוכח 

 דירוג יעשה על בסיס :

שאלות מקצועיות שיופנו   .א

 למועמדים.

התרשמות מהניסיון של   .ב

 הפלילי   המועמד בתחום

התרשמות כללית   .ג

מהמועמד, כושר ביטוי,  

 זמינות וניסיון 
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 חתימת המציע:  

 

 הוראות כלליות 

ומסמכים/תצהירים  ,  הנכם מתבקשים לצרף להצעתכם קו"ח וכן מסמכים המעידים על ניסיון מתאים .14

 המעידים על עמידה בתנאי הסף.

לעצמ   איגודה .15 מספר    ושומר  את  ולהגביל  מתאימים  לו  שיראו  מועמדים  לראיונות  לזמן  הזכות  את 

המועמדים שיוזמנו לראיון במקרה של ריבוי מועמדויות, על בסיס המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות  

 חלק מהמועמדים למבדקי השמה.

 רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.  איגודמובהר בזה כי ה .16

לשומר את הזכו  איגודה .17 מתחייב לקבל את    ואינ  איגוד . הות שלא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו 

 ההצעה הזולה ביותר. 

וזאת על בסיס  שיערך במשרדי האיגוד    לראיון  בלבד מועמדים    שמונה()  8רשאי להזמין עד    יהא  האיגוד .18

 התרשמות מקו"ח המועמד המוצע, ניסיונו ופרופיל המציע. 

כל עמוד מעמודי המכרז ונספחיו( יש להגיש במעטפה סגורה    את ההצעה החתומה ) יש לחתום בשולי .19

  15.08.2021האיגוד המצויים בבית מכבי אש, צמח עמק הירדן עד ליום    גזבר  לתיבת המכרזים במשרד

 .  על מעטפת ההצעה יש לציין "הצעה למתן שירותי תובע פלילי לאיגוד". 12:00בשעה 

info@lakekinneret.co.il   בדוא״ל : מר דני גבאי    האיגוד  לגזבר הבהרה    בכתב   ניתן לפנות בשאלות .20

 ע"י גזבר האיגוד.באחריות הפונה לוודא כי הדוא"ל התקבל     .12:00בשעה  08.202180.וזאת עד ליום 

בכתב ייענו  האיגוד  ו    השאלות  של  האינטרנט  באתר  המציעים   www.kineret.org.ilיפורסמו  ועל 

 לצרף ההבהרות להצעתם כחלק בלתי נפרד.

הצעות שלא יוגשו במועד ו/או בדרך הנ"ל לא יובאו לדיון. באחריות המציע לקבל אישור בדבר מסירת   .21

 הצעתו ומועד המסירה. 
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 חתימת המציע:  

 

 07/2021מכרז 

 פלילי                                       תובע  -טופס להגשת מועמדות 

 נספח א'                                                                                                                                                 

  __________________ תאריך:

 לכבוד

 איגוד ערים כנרת 

 א.ג.נ.,

 והצעת מחיר  פלילי חיצוני לאיגודמועמדות לשמש כתובע הנדון: 

מציע בזה את מועמדותי לשמש    (שם ומספר מזהה)  ____________  ת.ז_____________  אני הח"מ,   .1

כנרתכתובע   ערים  לאיגוד  חיצוני  ההליך  פלילי  במסמכי  ידי  כמפורט  על  החתומים  להלן: )  המכרזי 

 (."המועמד"

  לתנאי הסף וכן אני מצהיר בזה כי יש לי את הידע, הניסיון והיכולת לתת את השירות כנדרש בהתאם .2

וזאת באופן מקצועי    -ואשר קראתי את הוראותיו-להוראות נוסח חוזה ההתקשרות שהוכן על ידכם  

 וברמה גבוהה. 

 אני מצהיר בזה כי אני הינו תושב ישראל וכי לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.  .3

 הפלילי לאיגוד.  אני מצהיר בזה כי הנני עומד בתנאי הסף לשמש כתובע   .4

ההתקשרות .5 חוזה  להוראות  בהתאם  השירותים,  מתן  טרחהוהמכרז  עבור  שכר  מבוקש  חודשי    , 

אחוז על    _____בתוספת מע"מ כדין המהווה הנחה של  לחודש  ש"ח    __________  בסך  )ריטיינר(

הצעה כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות קיבול על ידכם בדרך  ידוע לי שאין בהגשת ה  האיגוד.  אומדן

כלשהי של הצעתי. אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי ובקבלתה על ידכם חוזה  

 מחייב בינינו לבינכם, בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות שהוכן על ידכם. 

 כתובע על ידי משרד המשפטים. ות הוא הסמכתי ר ידוע לי כי תנאי מתלה להשתכללות ההתקש .6

אם תחליטו לקבל את הצעתי, אני מתחייב לבוא למשרדכם, במועד שיקבע על ידכם לשם כך, ולחתום   .7

 על נוסח חוזה ההתקשרות. 

 להצעתי זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד הימנה, הנספחים הבאים:  .8

, מפקיד מורשה, רואה חשבון, או יועץ  1976-אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -
הגשת   למועד  תקפים  כחוק,  ולמע"מ  השומה  לפקיד  ומדווח  כחוק  ספרים  מנהל  אני  כי  מס 

 לכך שאני רשום כעוסק מורשה.  מע"מהמועמדות וכן אישור שנתי בתוקף ממנהל 

ו  קורות חיים מעודכנים מהם ניתן ללמוד על עמידתי בתנאים הנדרשים לתפקיד, כפי שהוגדר -
 על ידכם. 

 תעודות על השכלתי.  -

 המלצות  -
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 חתימת המציע:  

 

 

 בעבודה בתחום הפלילי ו/או כתובע עירוני: ניסיון המועמד  להלן פירוט  .9

 
 פרטי איש קשר  תקופת עבודה שם הגוף

   

   

   

   

   

   

 

 פלילי לאיגוד הניסיון יצוין ביחס למועמד לשמש כתובע  הערה:

 

  _______________________________________ של המציע:    ( ת.ז/ח.פ)שם ומספר מזהה 

  ______________________________________________________________ כתובת:  

    _______________________________ פקס:  __________________________ טלפון: 

 דוא"ל___________________________ 

  ________________________ חתימה וחותמת:  
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 חתימת המציע:  

 נספח ב'

 07/21 'הליך מס

 משתתף ההצהרת 

 גם לשון נקבה. רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה שון  ל םלשון יחיד משמעה ג

 

 לכבוד

 איגוד ערים כנרת  

 ג.א.נ.,

 לאיגוד ערים כנרת חיצוניפלילי למתן שירותי תובע  07/2021 הליך פומבי מס׳ הנדון:

 

 אנו הח״מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

ור במסמכי ההליך על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ת כל האמא  אנו והבנו הננו מצהירים בזח כי קר  .1

הנחוצות להגשת הצעתנו זו וכן בחנו את כל הגורמים המשפיעים    הדרושות ו/אוערכנו את כל הבדיקות  

על ההוצאות הכרוכות במתן השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו  

,  ו ו/או מי מטעמ  האיגודזו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי  

בד. כי הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי  אלא על האמור במסמכי ההליך בל

ההליך ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת 

 מראש על כל טענה כאמור. 

ל  ההליך בכל שלב שהוא ומכלבטל את    רשאי  ("איגוד"ה)להלן;    איגוד ערים כנרתהננו מודעים לכך כי   .2

זוכה  וסיבה שה  לפני ובין לאחר הגשת ההצעות בהליך, ועד למועד בחירת  א רואה לנכון, וזאת בין 

א בקשר  ירישות מכל סוג שהוא ובכל עילה שה בהליך. הגנו מאשרים כי לא תהיינה לנו כל טענות ו/או ד

 לביטול ההליך כאמור. 

כ .3 פי  על  ו/או  בהליך  הנדרשים מהמשתתפים  בכל התנאים  עומדים  דיו לשם מתן השירותים.  אנו  ל 

השירותים   את  לספק  עצמנו  על  מקבלים  ואנו  ההליך  שבמסמכי  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי ההליך. 

ידוע לנו כי ההתקשרות כפופה למתן כתב הסמכה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס׳   .4

ומתן כתב הסמכה כאמור יהווה תנאי מתלה לתחילת ההתקשרות וזו תיכנס לתוקף רק עם    8.1100

 קבלת כתב הסמכה כאמור. 

לי/לנו כי ה .5 טרם    פלילי  לא להתקשר עם המציע הזוכה ולא לשכור שירותי תובע    י רשא   איגודידוע 

לרבות הקמת    פלילי החיצוני לאיגודהוקמה התשתית המשפטית הראויה לביצוע תפקידו של התובע ה

 ם מערך פיקוח מתאי

 שם וחתימת המשתתף:______________________ 

הבעלות במשתתף  על כל שינוי במבנה  ו  ,בכל עת  ,דלאיגו ככל שנבחר כזוכים, אנו מתחייבים להודיע   .6

ו/א  להליך  הצעתנו  במסגרת  שנמסר  מסמך  בכל  או  נתון  בכל  שינוי  כל  ביצוע  ו  ועל  לצורך  הדרוש 

ו/או כל דין. בפרט אנו מתחייבים להקפיד להימנע מכל  העבודות או עריכת ההתקשרות על פי ההליך  

 פעולה שיכולה להקים חשש לניגוד עניינים. 

על מנת לספק את    יש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם המקצועיים וכל הידע והציוד הנדרש .7

 נזכה בהליך.   םידרשו, ואנו מתחייבים לעשות כן אובאופן שי םהשירותים במועדי

 

8



 

 

 חתימת המציע:  

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .8

)מאה    120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך לפחות   .9

לדרוש הארכת תוקף    רשאי   האיגוד מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך. ידוע לנו, כי    ם ועשרים( ימי

זו, והכל מבל זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו  נאריך הצעתנו  ו/או  ההצעה. ואם לא  י לגרוע מכל סעד 

 על פי ההליך ו/או על פי כל דין.  איגודה  זכאי םלה םתרופה אחרי

חוזרת, כאמור    הצעה לא   םזכאי, אך לא חייב, לראות בהצעתנו זו משו  יהא  איגודאנו מסכימים, כי ה .10

ייכרת הסכם מחייב בינינו לבין   על ידוובקבלתה    1973  -)חלק כללי(, התשל״ג    םלחוק החוזי  3בסעיף  

 .איגודה

נמציא את כל המסמכים    איגודהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי עד למועד שייקבע על ידי ה .11

עלינו להמציא בהתאם למסמכי ההליך, לרבות ההסכם חתום כדין והאישור על עריכת  והאישורים ש 

 ביטוחים. 

ד בשמו מוגשת  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגי  .12

זכאי אנו  כי  הסכם    םלחתו  םההצעה,  או  דין  פי  על  מניעה  כל  אין  וכי  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם 

 על הצעה זו. לחתימתנו  

 

 
 

 ולראיה באנו על החתום:

 בת __________________ ; כתו _______________________המשתתף: םש

 ; ____________________ ; פקס: _________________________ טל׳:

 ; ____________________________________ _ כתובת דואר אלקטרוני: 

 

   __________________ תאריך :  _____________________ חתימות וחותמת המשתתף: 

 

 

 נבדק ואושר לחתימה אישור 

 

 ,עו"ד ___________________________

 

 _______ ___________ תאריך:
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 חתימת המציע:  

 07/2021מכרז 

 ובע פלילי חיצוני לאיגודהתקשרות לשירותי ת חוזה

 2021שנת _______לחודש   ביום   במשרדי איגוד ערים כנרתשנערך ונחתם 

 איגוד ערים כנרת    בין

 מבית מכבי אש, צמח עמק הירדן 

 ( "האיגודלהלן : ")

 ; מצד אחד

 _____________________   לבין 

 ת.ז. __________________    

 כתובת: _______________   

 טלפון: ________________    

 (העו"ד"")להלן: 

 ; מצד שני

 

 כמפורט בחוזה זה להלן;   פלילימבקש להתקשר עם העו"ד לצורך קבלת שירותי תובע    איגודוה : הואיל

הדין הגיש הצעה למכרז זה   לקבלת שירותים כאמור 07/2021' פרסם הליך מכרזי מסוהאיגוד    :הואילו

  וקיבל על עצמו את תנאי המכרז ותנאי חוזה זה. 

עם    :והואיל להתקשר  מבקש  התובע    האיגודוהעו"ד  שירותי  מתן  במסמכי    כמפורטו  הפלילילצורך 

 להלן;   המצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה  07/2021 המכרז מס'

שתשולם  :ואילוה והתמורה  השירותים  מתן  תנאי  כי  ומצהירים,  מסכימים  יהיו    והצדדים  לעו"ד 

 לעו"ד יחסי עובד מעביד;איגוד במסגרת של קבלן עצמאי, ולפיכך אין ולא יהיו בין ה

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את תנאי מתן השירותים;   :והואיל

 

 הצדדים כדלהלן: לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין 

 

 כללי  -1פרק  .1

 החוזה. כדין הוראות   וכן דין מסמכי המכרז ונספחיו דין המבוא וההצהרות הכלולות בו  1.1

בפירוש   1.2 משמעות  כל  להן  ליתן  ואין  בלבד,  ההתמצאות  לנוחות  משמשות  בחוזה  הכותרות 

 החוזה. 

 

 הצהרות והתחייבויות העו״ד - 2פרק  .2

לחוזה זה,    3את השירותים, כהגדרתם בסעיף  איגודליתן להעו"ד מצהיר כי הוא מקבל על עצמו  2.1

 חוזה זה והוראות כל דין.  המכרז ולתנאי ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאי 

 . השירותים יינתנו באופן אישי על ידי עורך הדין

,  איגודהעו"ד מתחייב לשאת בכל המיסים, ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים ל 2.2

ה, לרבות תשלומי מס ההכנסה, ביטוח לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על פי  כאמור בחוזה ז 

 הדין. 
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 חתימת המציע:  

אישורים תקפים על ניכוי במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים   2.3

ניהול חשבונות), תשל"ו של העו"ד רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.    1976- ציבוריים (אכיפת 

 אישורים תקפים כאמור, כל אימת שאישור יפקע.  איגודא ל העו"ד מתחייב להמצי

יהא כמעמד קבלן עצמאי,    איגודהעו"ד מצהיר כי ידוע לו, כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם ה 2.4

לבין מי שיועסק על ידו לשם מתן השירותים יחסי עובד  האיגוד  או בין  האיגוד  ולא יהיו בינו לבין  

   מעביד.

יחויב  בגין כל תשלום בו    איגודמתחייב העו"ד לפצות ולשפות את הבכל מקרה בו ייקבע אחרת  

 בגין קביעה כאמור.  האיגוד

וכי יש לו את הידע, 2.5 היכולת,    העו"ד מצהיר, כי ידוע לו טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, 

ל ליתן  מנת  על  הנדרש  וכל  המיומנות  ביותר    איגודהכישורים,  הטוב  הצד  על  השירותים  את 

 . האיגודשל  וולשביעות רצונ

 הפלילי לאיגוד. העו"ד מצהיר, כי אין מניעה חוקית מצידו לשמש כתובע   2.6

את   2.7 תואם  הינו  כי  מצא  בדיקתו  לאחר  וכי  הנדרש  השירות  היקף  את  בדק  כי  מצהיר,  העו"ד 

 ות. דרישות ההליך וכי יהיה ברשותו את הזמן המספיק לצורך מתן השיר

העו"ד מתחייב ליתן את השירותים בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת כל המאמצים הדרושים,   2.8

 הכישורים והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש למתן השירותים.

 

 השירותים  - 3פרק  .3

התובע   3.1 של  תפקיד  העו"ד  ימלא  זה,  חוזה  תקופת  כל  לאיגודמשך  את    הפלילי  הנדרש    ויבצע 

התובע   התביעהרכאח  ליהפלי מתפקיד  לתחום  בסעיפים    אי  כמפורט  למסמכי    1-2הפלילית 

 המכרז.                                                         

 יכלול תפקיד התובע את המפורט להלן ולא רק: 3.1מבלי לגרוע מהאמור בס"ק   3.2

העזר • חוקי  מכח  קנס  לתשלום  הודעות  לביטול  בקשות  והחיקוקים    בחינת  האיגוד  של 

בחוק   השניה  בתוספת  תשס"ח המפורטים  הכנרת,  בחופי  הטיפול  ומתן     2008-הסדרת 

 החלטה בבקשה. 

 במחלקת הפיקוח והאכיפה. ליווי והנחיית המפקחים   •

 שת דוחות.והג  מוסמכי היועמ"שדיווח לפרקליטות למחלקת להנחיית תובעים  •

 . האיגודגיבוש מדיניות אכיפה והבאתה לאישור  •

 פלילי לאיגוד. כל מטלה אחרת הנדרשת מכח הגדרת העו"ד כתובע  •

 

לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה ישקיע העו"ד מספר שעות עבודה כפי שיידרש לצורך 

 מתן השירותים. לא תשולם כל תוספת בגין טענה של חוסר בשעות. 
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 חתימת המציע:  

 כויות, שמירת סודיות וניגודי ענינים ז - 4פרק  .4

  לאיגוד העו"ד מתחייב בזה לשמור בסוד את כל המידע והחומר שיגיע אליו בעת מתן השירותים  4.1

, בכפוף  וותוכניותי  ו, עסקי ו, רכוש האיגוד  או חומר בקשר עם  ו/ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע  

 להוראות הדין. 

מתחייב בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע ו/או במסמכים ו/או בכל חומר    העו"ד  4.2

ידי   על  לו  ו/או שנמסר  זה  חוזה  ידו במסגרת  על  פי    האיגוד שהוכן  על  זה אלא  במסגרת חוזה 

 , בכפוף להוראות כל דין.איגודולמטרות ה   האיגודהוראות 

כדי למנוע מהעו"ד גילוי מידע ו/או מסמכים  לעיל   4.2עד    4.1מובהר בזה כי אין באמור בסעיפים  4.3

 הנחוצים למילוי תפקידו כנדרש אם הגילוי נדרש על פי דין.

היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כתובע  אחר  העו"ד מתחייב שלא למלא תפקיד   4.4

 . הפלילי לאיגוד

עיסוקיו האחרים של    היה ובתקופת תוקפו של חוזה זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין 4.5

על פי חוזה זה מתחייב העו"ד להביא את הנושא בפני    איגודהעו"ד לבין השירותים הניתנים ל 

 באופן מיידי וללא כל דיחוי.  האיגודומנכ"ל   האיגודיועמ"ש 

ניגוד   4.6 משום  בהם  שיש  בעניינים  כלשהו  שלישי  לצד  לסייע  ולא  לפעול  שלא  מתחייב  העו"ד 

 בנושאי חוזה זה, וזאת בכפוף להוראות כל דין.  איגודאינטרסים לענייני ה

העו"ד מצהיר ומתחייב בזה כי לא יקבל מצד שלישי כלשהו הקשור בביצוע השירותים תמורה   4.7

 כלשהי, בין בכסף ובין בשווה כסף.

 

 שכר טרחה  - 5פרק  .5

העו"ד  יהא    איגודבתמורה לביצוע המלא של כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ולשביעות רצון ה 5.1

מע"מ      ___________בסך חודשי )ריטיינר(   זכאי לשכר טרחה בתוספת  "שכר)₪   להלן: 

שכר הטרחה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כללי אשר ידוע במועד חתימת הסכם    "( הטרחה

 חודשים.  12-זה. העדכון בהתאם לשינויים במדד יעשה אחת ל 

לעיל כולל את כל הוצאות העו"ד, מכל    5.1מוסכם בין הצדדים כי שכר הטרחה כאמור בסעיף   5.2

מין וסוג שהוא, והעו"ד לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה  

מעבר לתשלום המפורט בסעיף זה לעיל וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן  

 להלן.  6תשלומים כלשהם עם סיום החוזה בהתאם למפורט בסעיף  ו/או ל

כנגד  ימים ממועד קבלת חשבון עסקה ו  30שכר הטרחה ישולם לעו"ד מידי חודש, בתנאי שוטף +   5.3

על ידי העו"ד לצורך מתן השירותים בחודש החולף, ופירוט    הענייניים שטופלודיווח מפורט בדבר  

 המטלות שבוצעו בהן. 

 

 החוזה  תקופת - 6פרק  .6

  ( לעו"ד על ידי הפרקליטות  מועד אישור ההסמכה)_________  חוזה זה יהא בתוקף החל מיום   6.1

 ועד ליום________)מועד פקיעת ההסמכה(. 

, כל פעם לשנה    ( שנים במצטבר4 סה"כ  ) תקופות נוספות  שלוש  רשאי להאריך חוזה זה ל  האיגוד 6.2

לפחות   לעו"ד  שתימסר  בכתב  בהודעה  וזאת  החוזה  30נוספת,  סיום  לפני  בכפוף  ימים  והכל   ,

 . 8.1100להנחיות היועמ"ש לממשלה מס' 
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 חתימת המציע:  

 

 

ההתקשרות    לעיל רשאי כל צד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את   6.1על אף האמור בסעיף   6.3

  מהאיגוד ימים מראש. ניתנה הודעה כאמור שה( שבעים וחמי  (75 על פי חוזה בהודעה בכתב של 

לעו"ד, יפעל העו"ד לסיים את מתן השירותים בנושאים שבטיפולו בתוך התקופה האמורה וחוזה  

זה יסתיים בתום התקופה הנ"ל, והעו"ד יהיה זכאי לשכר טרחה בגין החלק היחסי של השירותים  

 שבוצעו על ידו עד לתום תקופת ההודעה, כאמור. 

תוקפו של חוזה זה, כולל, בין השאר מפאת הפסקת ההתקשרות על ידי צד לחוזה מכל סיבה  תם   6.4

ל  חפיפה  עו"ד  יבצע  לשהיא,  המחליפו  רצון  נציג    איגודשביעות  או  האיגוד  להוראות  ובהתאם 

המטעמו ידי    איגוד.  על  שהוכנו  מסמכים  וכיו"ב,  המלצות  הצעות,  במסמכים,  זכאילהשתמש 

חייב בתשלום    יהא  איגודהשירותים על פי חוזה זה וכל זאת מבלי שה  העו"ד בקשר או עקב מתן

 לעיל. 5כלשהו בגין השימוש במסמכים כאמור מעבר לתשלום המגיע לעו"ד על פי פרק 

מובהר בזה כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות לביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה וכי אין   6.5

ת החוזה מכוח עילה שבדין ובכלל זה, בין השאר,  במנייתם בכדי לגרוע מזכות כל צד לבטל א 

 לבטל את החוזה עקב הפרתו על ידי הצד השני. 

 

 אחריות  - 7פרק  .7

,  איגודהעו"ד יהיה אחראי לבדו לכל אובדן, פגיעה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לכל אדם לרבות ל 7.1

שי, כתוצאה  , לעובדים ולמועסקים מטעם העו״ד ו/או לכל צד שליו לעובדים ולמועסקים מטעמ

ו/או עקב מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בין שהשירותים נעשו  

 כדבעי ובין שנעשו ברשלנות.

העו"ד יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיעו בהתאם לכך וכן יהיה חייב לשפות את   7.2

למו כתוצאה מתביעה או דרישת  ידרש לש  איגוד, מיד עם דרישה, בגין כל סכום אשר האיגודה

 תשלום מחמת נזק שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 

העו"ד מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף זה לעיל במועד   7.3

לתקן את הנזק ולחייב את  איגוד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אולם בין בכך לגרוע מזכות ה

 עו"ד בתשלום הוצאותיו. ה

ה 7.4 אם  גם  ותעמוד  מוחלטת  היא  זה  סעיף  לפי  העו"ד  כמחזיק  י  איגודאחריות  בתשלום  חויב 

 במקרקעין.

סיומו/ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות העו"ד לגבי נזקים   7.5

 . הסכם זה או קשורה אליהםבתקופת  ו/נצמחה שעילת התביעה בגינם נובעת 

הסכם זה,    מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של העו"ד על פי כל דין ועל פי יתר הוראות  7.6

במשך כל תקופת השירותים בהתאם    -  איגודלטובתו ולטובת ה  -העו"ד מתחייב לקיים על חשבונו  

והכל בכפוף    להסכם, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות ביטוח

 להסכם. 8להוראות פרק  
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 ביטוחי העו״ד - 8פרק  .8

לפני מועד    מבלי לגרוע מאחריותו של העו"ד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב העו"ד  8.1

החתימה על הסכם זה ו/או לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו  

, לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא  מבינהם(המוקדם )ו/או עבורו 

להלן:    זה את הביטוחים המפורטים להלן, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל  הסכם  

 . ד "()" ביטוחי העו" 

 אחריות כלפי צד שלישי. 8.1.1

 חבות מעבידים.  8.1.2

 אחריות מקצועית.  8.1.3

 

העו"ד מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או מטעמו, להמציא   8.2

"(, כנספח א׳כת הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח המצורף להסכם זה  אישור בדבר ערי   האיגודלידי  

 .( נוסח מקורי)המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח 

פי   8.2.1 על  המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות העו"ד 

 הסכם זה. 

 הינה תנאי יסודי בהסכם זה. המצאת אישורי ביטוחי העו"ד 8.2.2

העו"ד,   8.3 של  משנה  וקבלני  קבלנים  גם  היתר  בין  לשפות  יורחבו  העו"ד  לרבות  האיגודביטוחי   ,

 . ("יחידי המבוטח")עובדיהם ו/או מנהליהם בגין כל מעשה ו/או מחדל רשלני של העו"ד להלן: 

ר עם הסכם זה,  על העו"ד להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם השירותים בקש 8.4

במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה בתוקף. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, את ביטוח  

 אחריות מקצועית, על העו"ד להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין. 

פי סעיף   8.5 על  ידי העו"ד  על  שלישי הנערכת  ביטוחי    1פוליסת האחריות כלפי צד  לנספח אישור 

אחריות למעשה ו/או מחדל רשלני    ווטל עליי היה ואיגוד  תורחב לשפות את ה  (נספח א')העו"ד  

של העו"ד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בכפיפות לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים  

 כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

נספח  )לנספח אישור ביטוחי העו"ד    2פי סעיף  פוליסת חבות מעבידים הנערכת על ידי העו"ד על   8.6

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי    האיגודתורחב לשפות את    (א'

, כי היא נושאת בחובות מעביד כלשהן כלפי  ("מקרה ביטוח")תוך כדי ו/או עקב עבודתם (להלן:  

 מי מעובדי העו"ד. 

ע  8.7 הנערכת  מקצועית  אחריות  סעיף  פוליסת  פי  על  העו"ד  ידי  העו"ד    3ל  ביטוחי  אישור  לנספח 

עקב מעשה או    ובגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עלי   איגודלשפות את ה  (נספח א')תורחב  

 האיגוד. מחדל רשלני מצד העו"ד וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות העו"ד כלפי 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור   8.8

, הינם בדבר דרישה מזערית המוטלת על העו"ד, ועל העו"ד לבחון את  (נספח א')ביטוחי העו"ד  

חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. העו"ד מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  

 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.  איגודנה ו/או דרישה כלפי המלהעלות כל טע
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 חתימת המציע:  

 

ביטוחי העו"ד יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או   8.9

ל שלח  אם  אלא  הביטוח,  בתקופת  לרעה  רשום    איגודלשנותם  בדואר  בכתב    30הודעה 

זאת. מבטחי העו"ד יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום  יום מראש על כוונתו לעשות  (שלושים)

  30אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף  איגוד  ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה שכאלו לגבי ה

 הימים ממועד שליחת ההודעה.  (שלושים)

שנערכו לפי    כי מי מביטוחי העו"ד על פי הביטוחים   איגודבכל פעם שמבטחו של העו"ד יודיע ל 8.10

לעיל,  יא נספח   כאמור  מבוטל,  או  לרעה  משונה  או  מצומצם  להיות  עומד  העו"ד  ביטוח  שורי 

  30אישור עריכת ביטוח חדש,    לאיגודמתחייב העו"ד לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  

 יום לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור. 

  האיגוד על ידי    יו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערךביטוחי העו"ד ייכללו תנאי מפורש על פ  8.11

. לרבות כל טענה  האיגודוכי מבטחי העו"ד מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

לרבות כל טענה של "ביטוח    1981  -לחוק חוזה הביטוח התשמ״א    59ו/או זכות המפורטים בסעיף  

 וכלפי מבטחיה.  איגודכפל" כלפי ה 

ד מתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  העו" 8.12

הביטוח   דמי  את  לשלם  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  הוראות  על  לשמור 

במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים  

 נשוא הסכם זה. 

להודיע  העו"ד   8.13 ביטוח  לאיגוד  מתחייב  פי  על  לתביעה  עילה  להוות  העלול  אירוע  כל  על  מיד 

האחריות המקצועית, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי או ביטוח אחריות מעבידים. כן מתחייב  

ה עם  פעולה  לשתף  ה  איגודהעו"ד  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  לשם  שיידרש  יככל  חליט  איגוד 

 להגישה למבטחים. 

אחרא  8.14 בכל  העו"ד  העו"ד  ביטוחי  במסגרת  המלאים  האחריות  גבולות  את  לקדמותם  להשיב  י 

מקרה בו תימסר למבטחים הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גבולות האחריות או סכומי  

 הביטוח. 

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור יקבע בפוליסות כי הפרה בתום לב של תנאי   8.15

הביטוח על ידי העו"ד, לרבות, אך לא רק, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה  מתנאי פוליסות  

 על פי ביטוחים אלו.   איגודאשר נעשו בתום לב על ידי העו"ד, לא תפגענה בזכויות ה 

לא יאוחר מיום תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה,    איגודהעו"ד מתחייב להמציא לידי ה 8.16

המצאת אישור בדבר עריכת    לעיל.  8.2אישור בדבר עריכת הביטוחים כנ"ל בהתאם לאמור בסעיף  

 הביטוח כאמור, לא תפגע בהתחייבויות העו"ד על פי הסכם זה.

ו  (שבעה)  7  -לא יאוחר מ   8.17 להפקיד את  ימים ממועד תום ביטוחי העו"ד, מתחייב העו"ד לחזור 

נוספת, העו"ד מתחייב    לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה    8.2אישור הביטוח כאמור בסעיף  

לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי העו"ד, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם  

 זה בתוקף. 

הינו תנאי מתלה  כאמור,    (נספח א')העו"ד מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור ביטוחי העו"ד   8.18

וה לתחילת מתן השירותים  זכאי  איגוד ומקדים  למנוע מן העו"ד תחילת מתן השירותים    יהא 

 כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא הומצא במועד המוסכם כנדרש. 
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ו/או    איגודמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי העו"ד, המצאתם ו/או בבדיקתם על ידי ה  8.19

א להטיל  כדי  על  בשינויים,  כלשהי  בדבר    האיגודחריות  אישור  להוות  ו/או  מטעמה  מי  על  או 

 התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם אחריותו של העו"ד על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

  - ו    8.2למען הסר ספק מובהר כי המצאת או אי המצאת אישור ביטוחי העו"ד כאמור בסעיפים   8.20

 פי הסכם זה. -העו״ד על  לעיל במועד, לא תפגע בהתחייבויות  8.17

העו"ד    איגודה 8.21 ידי  על  שיומצאו  הביטוח  פוליסות  את  ו/או  הביטוח  אישורי  את  לבדוק  רשאי 

להתאימם   מנת  על  שיידרש  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  מתחייב  והעו"ד  לעיל  כאמור 

 להתחייבויותיו נשוא הסכם זה.

שורי הביטוח ולפוליסות וזכותו  ביחס לאי  איגוד העו"ד מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של ה 8.22

כל    ואו מי מטעמ  איגודלבדוק את הפוליסות ולהורות על תיקונן כמפורט לעיל, אינה מטילה על ה

חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח והפוליסות כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או  

 על פי הסכם זה.לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על העו"ד 

באופן מלא  איגוד  בנוסף ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, העו"ד יהיה אחראי לשפות את ה 8.23

בגין כל נזק אשר ייגרם לה עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על  

 ידי העו"ד. 

א זכאי  וכל סכום לו הרשאי לקזז    האיגוד יהאבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  8.24

 מהתמורה העומדת לזכות העו"ד.  (סעיף ביטוח)על פי תנאי סעיף זה 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, מתחייב העו"ד למלא אחר כל דרישות   8.25

והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ובעיקר,  

לפג נשוא  אך מבלי  שיועסקו במתן השירותים  העובדים  באופן שכל  לעיל,  וע מכלליות האמור 

הסכם זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  

 הסכם זה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל. 

כוחם של הוראות ההסכם  מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מ 8.26

בדבר אחריותו הבלעדית של העו"ד לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או  

 על פי הדין. 

 

 שונות  - 9פרק  .9

העו"ד מתחייב שלא להסב, להעביר או לשעבד חוזה זה, כולו או חלקו, או כל זכות הנובעת ממנו   9.1

 לצד ג' כלשהוא. 

לא   האיגוד  מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי   9.2

פה או  -קשור בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות, בעל  יהא

בכתב, שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו. כל שינוי או תיקון בחוזה זה  

 פת לחוזה זה חייבים להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים.וכל תוס

הנקובות בחוזה זה, לא  האיגוד  הצדדים מצהירים ומסכימים כי שום ויתור על זכות מזכויות   9.3

 . איגודבכתב על ידי ה וכויתור, אלא אם כן ייעש  ותוקף ולא יחשב יבר ויהי 
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 חתימת המציע:  

 

 

, לרבות  איגודרכוש כלשהו של הלעו"ד לא תהא זכות עיכבון כלשהי על מסמכים ו/או מידע ו/או  9.4

 .איגודמסמכים ו/או מידע ו/או נתונים שהכין העו"ד עבור ה

מבלי לגרוע מהוכחה של מסירת הודעה מצד אחד למשנהו, תחשב כל הודעה שתישלח בדואר   9.5

שעות מיום מסירתה בבית דואר בישראל להוציא ימי חג    96רשום כאילו נמסרה לתעודתה בתום  

ר ישראל, אם נשלחה לפי הכתובות המצוינות לעיל וזאת כל עוד לא הודיע  ומועד ושביתה בדוא

 צד על שינוי כתובת והצד שני אשר את קבלת ההודעה על השינוי. 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 

 

 _______________________  _______________________ 
 העו"ד  האיגוד 

 

 

 

  

17



 

 

 חתימת המציע:  

 נספח א' לחוזה ההתקשרות 

 שירותי תובע פלילי חיצוני לאיגוד ל

 07/2021מכרז 

 

 פח ביטוחסנ

על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המשרד לערוך ולקיים, על    דמשרד עוה"מבלי לגרוע מאחריות   .1

חשבון המשרד, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המשרד קיימת על פי הסכם זה או על פי  

אצל חברת ביטוח מורשית כדין  "ביטוחי המשרד"(,  כל דין, את הביטוחים המפורטים להלן )להלן:  

 בישראל:

ח את חבות המשרד כלפי עובדים, המועסקים על ידי המשרד  המבט  ביטוח חבות מעבידים .1.1

־   ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש״ם  )נוסח חדש(  על פי פקודת הנזיקין 

בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה, תוך כדי ,  1980

של   בסך  אחריות  בגבול  השירותים  ביצוע  )ש  3.000.000ועקב  שקלים  לושה  ₪  מיליון 

מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה״כ לתקופת    ה ₪ )עשר  10.000.000חדשים( לעובד ו־  

לשפות את   יורחב  ו/או    האיגודהביטוח. הביטוח  עבודה  תאונת  לעניין קרות  וייקבע  היה 

 מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המשרד. איגוד מחלה מקצועית, כי על ה

המבטח את חבות המשרד על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק    ביטוח אחריות בלפי צד שלישי .1.2

ל אחריות בסך של  שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבו 

יורחב    1,000,000 ובסה״כ לתקופת הביטוח. הביטוח  )מיליון שקלים חדשים( למקרה   ₪

למעשי ו/או מחדלי המשרד ו/או מי    איגוד  בגין אחריות, שתוטל על ה  איגודלשפות את ה

 מטעם המשרד, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

המבטח את חבות המשרד על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש   ביטוח אחריות מקצועית .1.3

עובדי   של  או  המשרד  של  מקצועי  או מחדל  בשל מעשה  לראשונה במשך תקופת הביטוח 

המשרד או של כל מי מהבאים מטעם המשרד בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן  

של   בסך  אחריות  בגבול  שקלי₪    2,000,000השירותים,  מיליון  למקרה  )שני  חדשים(  ם 

בת   גילוי  תקופת  כולל  הביטוח  הביטוח.  לתקופת  תוקף    12ובסה״כ  תום  לאחר  חודשים 

הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המשרד ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב  

מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת מתן  

עקב מעשה    איגוד בגין חבות, אשר תוטל על ה איגודח יורחב לשפות את ההשירותים. הביטו

ו/או מחדל של המשרד או של מי מהבאים מטעם המשרד, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות  

 האיגוד. המשרד כלפי 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המשרד הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת   .2

פוטרת את המשרד ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מוסכם בזאת,    על המשרד, שאינה

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.  ומטעמ ו/או מי  איגודכי למשרד לא תהיה כל טענה כלפי ה

ה .3 ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודמים  יהיו  המשרד  המשרד    איגוד ביטוחי  מבטחי  לפיו  סעיף  ויכללו 

כן יכללו ביטוחי המשרד סעיף,    האיגודענה, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי  מוותרים על כל ט 

, בדואר  איגוד  יום מראש ל  30לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה בת  

 רשום.
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 חתימת המציע:  

מאחריות, לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי    וואת הבאים מטעמ  איגוד  המשרד פוטר את ה .4

ו/או המשמש את המשרד לצורך מתן השירותים,    איגודהמשרד או על ידי מי מטעם המשרד לחצרי ה

ולא תהיה למשרד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם  

 זק בזדון. הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנ

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק   .5

מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם המשרד, על המשרד לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות  

לכלול את  נתונה הרשות  לחלופין, למשרד  עמם.  ההתקשרות  והיקף  לאופי  נאותות בהתאם    ביטוח 

 קבלני המשנה במסגרת ביטוחי המשרד. 
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 חתימת המציע:  

 ג' נספח

 07/2021מכרז 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו
 

האמת    לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את___________________   ת.ז._______________    אני הח"מ  

 כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה 

 

 ________________ ב ____________________  הנני משמש כ .1

 תפקיד שם המציע                  

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.  .2

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .3

 עבירות***; המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי   □

המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד ההתקשרות  □
 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 ; 1976  -ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו2כהגדרתו בסעיף  -* ״בעל זיקה״  

 ; 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום   -** ״הורשע״ 

או עבירה לפי חוק עובדים זרים    1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז  -*** ״עבירה״  
התשנ״א הוגנים),  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  עסקאות    1991-(איסור  ולעניין 

דיני העבודה, התשע״ב  לחוק להגב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף   -רת האכיפה של 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. 2011

ההתקשרות״   ״מועד  מכרז    -****  בלא  בעסקה  התקשרות  לגוף    -לעניין  הוגשה  שבו  המועד 
מועד   -הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 ההתקשרות בעסקה. 

 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

להלן:  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 9הוראות סעיף  -חלופה א׳     □
 אינן חלות על הספק.  ("חוק שוויון זכויות")

 
 ם אותן.לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיי  9הוראות סעיף   -חלופה ב׳  □

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה   -לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב׳ בסעיף   .5

 הרלוונטיות להלן:

 עובדים.  100-הספק מעסיק פחות מ -1))חלופה  □

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ״ל  100הספק מעסיק    - (2)חלופה  □

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך                            9

לפי   החברתיים  והשירותים  הרווחה  למנכ"ל משרד העבודה  לפנות  בעבר  התחייב  במקרה שהמציע 
הוא    -(2)לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה    (2)הוראות חלופה  

לחוק שוויון זכויות, הוא    9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  
 גם פעל ליישומן. 
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 חתימת המציע:  

 

 

ה למנכ"ל משרד  הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר ז   -לעיל    4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6
ככל שתהיה  ,  העירייהימים ממועד התקשרותו עם ה   30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 . התקשרות כאמור

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 חתימת המצהיר 

 

 אימות חתימה 

מר/גב'    הופיע/ה בפני  _________ , מאשר כי ביום   ________ , עו"ד מ.ר.  ______________ אני הח"מ 

האמת    , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  ____________ , ת.ז.  _____________________ 

וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה  

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 _________, עו"ד _____
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 חתימת המציע:  

 'דנספח 

 ____________  תאריך :

 לכבוד 
 איגוד ערים כנרת 

                                                               א.ג.נ
 

 07/2021מכרז 
 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים וקרבת משפחה 

 מצהיר בזאת כדלקמן:   ____________ ת.ז   ________ אני  

 הצהרה בדבר העדר קרבת משפחה
 , אשר קובע כדלקמן: [נוסח חדש] לפקודת העיריות    (א)174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .1

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי  (  א).174
 צעת למענה. זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבו-בן

באיגוד  הריני להצהיר כי ככל שידוע לנו, נותן השירות ו/או מי מבין עובדי נותן השירות אינם עובדים  
 .(" האיגוד"נרת )להלן: י ערים כ

הריני להצהיר, כי למיטב ידיעתי, אין לנותן השירות ו/או מי מעובדיו קרבת משפחה לאדם שהוא עובד   .2
 .איגודה
 

 ניינים הצהרה בדבר העדר ניגוד ע
ל .3 חשש  במצב של  לא אהיה  בעת מתן השירות  כי  עם  נהנני מתחייב  וסוג שהוא  מין  עניינים מכל  יגוד 

 לאיגוד. גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים  

הנני מתחייב כי אמנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של חשש  .4
 ניגוד עניינים. 

וללא דיחוי על כל מקרה שבשלו אני עלול    מיד  איגודולמנכ"ל ה האיגוד הנני מתחייב כי אודיע ליועמ"ש  .5
 . איגודלהימצא במצב של חשש ניגוד עניינים מיד עם היוודע הדבר ואפעל על פי הנחיות יועמ"ש ה

 כללי 

שומר את הזכות לבטל את ההסכם שנכרת מכוחו בין נותן    איגודהריני לאשר כי הובהר לי היטב כי ה .6
אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת    איגודהשירות ל

  ים בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, לרבות בגין מצבים שבהם יוצר  איגוד את התקשרות ה
במהלך תקופת קיומו של הסכם זה, ואני מוותר בזאת מראש על טענה    ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 , בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. ו/או מי מטעמ האיגודו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד 
הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר   .7

 לעיל הנו נכון. כי כל אשר הוצהר 
 ולראיה באתי על החתום

 

 _______________________  _______________________ 
 חתימה  שם

 

 אישור עו״ד 
הח"מ,   ביום  ______________  אני  כי  בזה  מאשר  עו"ד,  מר/גב'   ___________,  בפני    הופיע/ה 

/ המוכר/ת לי באופן אישי, וכי    __________ ה באמצעות ת.ז. מס' / אשר זיהיתיו ________________,
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים  

   הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 
 

 _____________________________  _____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך 
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