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 בלי נפרד מההצעהמסמך זה יצורף כחלק 

 7/2019מכרז פומבי מס' ב

 

 בנוסח המכרז שפורסם אין התייחסות להיקף התקציבי של האיגוד. - היקף פעילות של האיגוד .1

 .כיוון והיקף השירות הנדרש נגזר מהיקפי הפעילות/התקציב של האיגוד

 הבקשה נדחית.

 תקציבי האשכול והדו"חות הכספיים מפורסמים באתר האשכול.

 

בנוסח המכרז פורסם התעריף המוצע אולם אין התייחסות להיקפי  – היקף השירותים הנדרשים .2

 : היקפים הבאיםלפי  חישובנו מדובר על  שירותי הנה"ח וראיית חשבון.

 . ש"ע בחודש 10 -, ככולל מע"מ₪  2,500 -שרותי ראיית חשבון  

 . דשש"ע בחו 30 -, ככולל מע"מ₪  3,750 –שרותי הנהלת חשבונות 

 .ונותאנו מבקשים לקבל הבהרה בדבר היקף שרותי ראית חשבון והנהלת חשב

 כמה שעות עבודה בחודש נדרשים מרו"ח וכמה שעות עבודה בחודש נדרשים ממנה"ח?

 נדחית.הבקשה 

 ההתקשרות הינה בהתאם להוראות המכרז.

 

בהתאם לסעיף הנ"ל, קיימת  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.2.3סעיף  .3

כולל ₪  3,000-לרשות אופציה לבקש שרותי הנהלת חשבונות בהיקף של חצי משרה, בתמורה ל

ברוטו למשרה מלאה ₪  5,300כידוע שכר המינימום עומד על . לפני מע"מ(₪  2,564מע"מ  )

, בשכר מינימום בתוספת: הוצאות סוציליות בחצי משרהימלית של עובד ומכאן שהעלות המינ

( וכן רווח קבלני, לא יכול להיות נמוך  15%כחוק, החזר הוצאות נסיעה לעבודה, תקורות מעביד )

 לפני מע"מ.₪  5,500-מ

 .אנו מבקשים כי תבחנו את התמחור של סעיף זה בהתאם להערות לעיל ותקבעו מחיר חדש

 מתקבלת באופן הבא.הבקשה 

למסמכי המכרז, יבוא:  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.2.3סעיף  במקום האמור ב

יבוצעו בהיקף של חצי משרה, שלושה ימים בשבוע  6.2.2"שירותי הנה"ח המפורטים בסעיף 

₪  3,000במשרדי האשכול, ע"י עובד של היועץ הזוכה במכרז בתמורה נוספת בסך של 

 "מ.הכוללים מע"

 

 :למסמכי המכרז 32-31פירוט שירותי הייעוץ, נספח א', עמודים  .4

 כמה אישורי רו"ח נדרש להפיק בשנה? - 6סעיף א' 

 לא ניתן לצפות.

 האם נדרש להפיק תלושי שכר?  - 2סעיף ב' 
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 במידה וכן, מה כמות תלושי השכר?

 ( תלושי שכר, אך יש צפי לגידול בכוח האדם.7כיום שבעה )

 

עקב לוח הזמנים  למסמך ג'(? 1האם ניתן להשתמש בהמלצות קודמות )ולא בנספח  – המלצות .5

הקצר בו אנו נדרשים להגיש את חוברת המכרז , והעובדה שאמצע חל חג הפסח בו מרבית 

המלצות בנוסח  –הרשויות המקומיות נמצאות בחופשה, קיים קושי להשיג מבעלי תפקידים 

בקשים אישור להשתמש בהמלצות שנחתמו ע"י לקוחותינו לצורך לאור זאת,  אנו מ המכרז. 

 .מכרזים אחרים

 הבקשה מתקבלת.

לעשות שימוש בהמלצות אחרות, ובלבד שהן כוללות את כל הפרטים הנדרשים במסמכי ניתן 

 למסמכי המכרז. 13בעמוד  1המכרז, לרבות נספח 

 

התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן, אחת בנוסח המכרז שפורסם צוין כי  – הצמדת התמורה .6

על מנת לתת שרות מיטבי לאורך שנים, יש לעדכן מעת לעת את שכר העובדים בהתאם  לשנה.

בהעדר מנגנון כאמור,  לעליית השכר הממוצע במשק, אשר עולה באופן רציף במהלך השנים. 

אנו מבקשים  שרות.הדבר עלול לגרום לתחלופת עובדים גבוהה ובכך לפגיעה אפשרית ברמת ה

להוסיף למכרז מנגנון אשר יעדכן אחת לשנה את התמורה בהתאם לעליית השכר הממוצע 

צעד זה יוכל לאפשר לזוכה להתאים אחת לתקופה את שכר העובדים, דבר אשר יוכל  במשק.

 לסייע בשמירת כוח אדם מקצועי ומיומן לאורך זמן.

 הבקשה נדחית.

 

 – למסמכי המכרז  13למסמך ג', בעמוד  1אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז, נספח  .7

האישור מנוסח "שירות שניתן לרשות מקומית". מבוקש להבהיר כי יש להתייחס לרשות 

 מקומית/ תאגיד עירוני/ איגוד ערים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרז",  1מצורף נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 

הנ"ל במקום אישור על ביצוע שירותים נשוא  1למסמך ג'. המציעים יעשו שימוש בנספח  1נספח 

 למסמכי המכרז. 13למסמך ג' בעמוד  1המכרז, נספח 

 

מבוקש לתקן  – למסמכי המכרז  14 למסמך ג', בעמוד 2הצהרת משתתף ואישור רו"ח, נספח  .8

את הסיפא של השורה האחרונה באופן שתכלול רשויות מקומיות/ תאגידים עירוני/ איגודי 

 ערים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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 2"הצהרת משתתף ואישור רו"ח", נספח  2מצורף נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 

 2במקום הצהרת משתתף ואישור רו"ח, נספח  הנ"ל 2למסמך ג'. המציעים יעשו שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 14למסמך ג' בעמוד 

 

 

מבקש לבחון את המחיר עבור  –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  6.2.3סעיף  .9

לחודש( להיקף של   כולל מע"מ₪  ₪3,000 +  3,750שירותי הנהח"ש במשרדי האיגוד )סך של 

לפני מע"מ, לעניות דעתי ₪  5,769המשמעות היא מחיר של  שבוע.חצי משרה שלושה ימים ב

 מדובר במחיר לא ראלי.

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש לבטל את  –למסמכי המכרז  21עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  6.4סעיף  .10

הסעיף, ההגדרה "אם לא סופקו בפועל השירותים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין" היא 

הגדרה רחבה עד מאוד וקשה כמובן למדידה, ככל והמזמין אינו שבע רצון מהשירותים, יש לו 

 להסכם ההתקשרות. 7זכות להורות על סיום ההתקשרות כפי שנקבע בסעיף 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטל. –למסמכי המכרז  21עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  6.4סעיף 

 

מבוקש לבטל את  –למסמכי המכרז  21עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  6.8סעיף  .11

הגדרת השירותים הינה רחבה מאוד ונראה כי היא באה להבטיח שהאיגוד יקבל "סל   הסעיף,

 שירותים מלא", אולם לא מדובר בתכולה שיש בהפחתתה כדי להפחית מעבודתו של היועץ.

 הבקשה נדחית.

 ף זה היא בביטול מלוא קבלת שירותי רו"ח או שירותי הנה"ח.הכוונה בסעי

 

מבוקש להוסיף  –למסמכי המכרז  24עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  10.1-ו 9סעיפים  .12

 בכפוף לכללי האתיקה של רואי החשבון.

 הוראות החוזה למתן שירותי ראיית חשבון כפופות לכללי האתיקה של רואי החשבון.

 

לא מובן הקשר של  –למסמכי המכרז  25עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  10.5סעיף  .13

 המילים "ע"פ דין" במרכז השורה האמצעית.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  25עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  10.5במקום האמור בסעיף 

גרם לאיגוד ערים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע היועץ יהיה אחראי לכל נזק אשר יי"

לקוי ו/או רשלני של שירותי הייעוץ אשר עליו לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם או 

 "ביצועם של שירותי הייעוץ בהתאם ללוח הזמנים שהוגדר.
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הסיפא אינה מובנת  –למסמכי המכרז  29עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  15.2סעיף  .14

 "ומכל הסכם שיש לממשלה עם היועץ".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  29עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  15.2סעיף במקום האמור ב

או כל סכום מהם כנגד  יועץומים אשר יגיעו להמזמין רשאי לקזז ו/או לעכב אצלו תשל"

 "עם היועץ. מזמיןסכומים אשר יגיעו למזמין מאת היועץ ומכל הסכם שיש ל

 

מבוקש להוסיף  –למסמכי המכרז  29עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  15.3סעיף  .15

 .בסיפא "ובכפוף להצגת חישוב עלות הנזק הישיר ליועץ ואישורו"

 נדחית.הבקשה 

 

ההסכם אינו כולל  –למסמכי המכרז  29עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  15.7סעיף  .16

 תניית בוררות.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, יבוא:  29עמוד לחוזה למתן שירותי ראיית חשבון,  15.7סעיף במקום האמור ב

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

 "תהא נתונה לבתי המשפט בעיר חיפה.

 

לחוזה  13.2, וסעיף למסמכי המכרז 41עמוד , להתחייבות להעדר ניגוד עניינים, נספח ה' 2סעיף  .17

הנוסח בו נוסחה ההתחייבות הינו  – למסמכי המכרז 28עמוד למתן שירותי ראיית חשבון, 

מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום ישורתי "הנני  מרחיק לכת:

ברי כי כוונת האיגוד אינה לחייב את  הייעוץ נשוא מתן השירותים, למעט מטעם המזמין ..."

 היועץ לקבל אישור מכתב ממנו כדי לתת שירותי רו"ח ו/או הנהח"ש לכל גורם אחר.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"התחייבות להעדר ניגוד עניינים", נספח ה'.  3מצורף נספח  שאלות הבהרה זהמסמך תשובות לל

הנ"ל במקום התחייבות להעדר ניגוד עניינים, נספח ה' בעמודים  3המציעים יעשו שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 42-41

  

  

 

 למסמכי המכרז: 38-34אישור קיום ביטוחים, נספח ג', עמודים  .18

 כללי:

יש לציין כי נראה לעניות דעתי כי מרבית הביטוחים שנכללו בנספח ג' אינם רלוונטיים למכרז 

 למתן שירותי רו"ח והנהח"ש.
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", מעידה על חוסר הרלוונטיות לעניינו של היועץהלשון בה נוקט הנספח ביחס למשרד רו"ח "

 לנספח: 5.1רו"ח. ראו בעניין למשל את סעיף 

בהקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את  היועץך "המבוטח בכל הביטוחים שער

 "היועץהמפקח וקבלני המשנה של הרשות, עובדיו, נבחריו, 

 תשומת הלב כי הלשון מה נוקט הנספח בהתייחס לאיגוד היא "הרשות".

ככל שהאיגוד עומד על דעתו כי כיסויים ביטוחיים אלו נחוצים, הרי שברי כי עלות רכישת  

הללו כלל לא באה לידי ביטוח במחיר אותו מבקש לשלם האיגוד עבור השירותים  הכיסויים

 נשוא המכרז.

 לגופו של ענין: 

 "(.היועץטעות הגהה בהגדרת האיגוד )נכתב להלן " .1

למקרה ולכל תקופת ₪  2,500,000מבוקש לקבוע את גבול האחריות המקצועית לסך של  .2

 הביטוח.

ין לעובדי משרד רו"ח כל נגיעה פיזית לכספי מבוקש לבטל את הסעיף. א -1.7סעיף  .3

 האיגוד, השירות הניתן הוא שירותי של רישומי הנהח"ש בלבד.

 מבוקש לבטל את הסעיף. - 1.8סעיף  .4

 מבוקש לבטל את הסעיף. -1.9סעיף  .5

 מבוקש לבטל את הסעיף. -1.11סעיף  .6

, נבחריה מבוקש לבטל את הסעיף )הסעיף מדבר על "הרשות, כל הבאים מכוחה -2סעיף  .7

 אינו רלוונטי לאיגוד(. -ועובדיה"

מבוקש להפחית את גבולות האחריות דרמטית, הסכומים הנדרשים אינם  -3סעיף  .8

 פרופורציונליים לא לשירות הנדרש ולא לאיגוד.

מבוקש לבטל את הסעיף. אין לעובדי משרד רו"ח כל נגיעה פיזית לכספי  -4סעיף  .9

 ל רישומי הנהח"ש בלבד.האיגוד, השירות הניתן הוא שירותי ש

 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

'. המציעים ג", נספח אישור קיום ביטוחים" 5למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף נספח 

למסמכי  38-34' בעמודים ג, נספח אישור קיום הביטוחיםהנ"ל במקום  5יעשו שימוש בנספח 

 המכרז

 

 :ותהבהר .19

"התחייבות לשמירת סודיות",  4מצורף נספח למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה  .19.1

הנ"ל במקום התחייבות לשמירת סודיות,  4נספח ד''. המציעים יעשו שימוש בנספח 

 למסמכי המכרז. 40-39נספח ד' בעמודים 
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 5להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  4.9במקום האמור בפסקה השלישית בסעיף  .19.2

, להציג אשכוליבוא: "הזוכה במכרז יידרש, כתנאי להתקשרות עם ה ,למסמכי המכרז

 "אישור קיום ביטוחים מאושר ע"י המבטח.
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 1נספח 

 למסמך ג' 1נספח       

 לכבוד: 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 א.ג.נ.,

 אישור על ביצוע שירותים נשוא המכרזהנדון:

א(  ח.פ. אני החתום מטה מאשר בזה כי ___________________)שם מל 

"(, סיפק עבורנו _____________________ )שם המשתתף)להלן: " ______________________

-בתקופה שבין הוהנה"ח  ראיית חשבון(, שירותי איגוד ערים/תאגיד עירוני/הרשות המקומית

 ___________.-_____________ ועד ה

 :פירוט השירותים .1

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 : חוות דעת על ביצוע .3

__________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________ 

 

 פרטי המאשר:

 שם הרשות  תפקיד  טלפון  שם ושם משפחה      

 

_________________          _____________        ___________    __________ 

 

 _____________ :תאריך

     ______________________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל/גזבר/מנהל אגף )חובה(               

       *ש למלא בנפרד על ידי כל רשות ממליצה.
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 2נספח 

 'למסמך ג 2נספח 

 

 

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

 

 

 

 שם המשתתף______________________________ תאריך:_____________________

 

 

 הריני הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן: 

 

((, במתן שירותים נשוא המכרז עבור 2017-2013שנים לפחות ) חמשהנני בעל וותק וניסיון מוכח של 

 .או תאגידים עירוניים בישראלאו איגודי ערים רשויות מקומיות 

 

 רשויות. ____-הנני בעל יכולת מוכחת בביצוע עבודות נשוא המכרז, ב

 

 

 

           

 

 חתימת משתתף:_______________      
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 3נספח 

 נספח ה'

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 ________ בשנת____________ ביום ____ בחודש  תרשיחא-מעלותשנערכה ונחתמה ב

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 

 את השירותים כהגדרתם להלן; מקבל מערביאשכול רשויות גליל  איגוד העריםו הואיל

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו; והואיל

 

 כדלקמן:ערים אשכול רשויות גליל מערבי איגוד לפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא  .1

 וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ נשוא  .2

אשר יש בו תן השירותים בין הצדדים, מתן השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מ

אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש , מזמיןניגוד עניינים עם השירותים אותם אני נותן ל

 ובכתב של המזמין.

הנני מתחייב להודיע לנותן שירותים ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני,  .3

 ם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד ע

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  .4

להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין.  2-3בסעיף 

יחו העדר ניגוד המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבט

 עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

 אני מצהיר שידועות לי הוראות הסעיפים הבאים:כן  .5

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף 
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
11 

 

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או  10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות". –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור של הכ 12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (.3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 
 בהתאם לכך אני מודיע: .6

ו/או מועצת רשויות האשכול יש/אין )מחק את המיותר(  איגוד הערים מועצתבין חברי  א.

 לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

ותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצע ב.

בהון או  10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי.

יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול ו/או באיזו מרשויות  ג. 

 האשכול.

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .7

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 שם: _____________________  חתימה: _______________________    
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 4נספח 

 נספח ד'

 

 התחייבות לשמירת סודיות

 ____ ביום ____ בחודש _____ בשנת תרשיחא-מעלותשנערכה ונחתמה ב

 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 מרח' _______________

 

 את השירותים כהגדרתם להלן; מקבל )אשכול רשויות גליל מערבי(המקומית  איגוד העריםו הואיל

 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים; והואיל

 

 להגן. איגוד העריםוהנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת  והואיל

 

 כדלקמן:איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי לפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 השירותים" או 

, בהתאם למפורט במכרז מס' איגוד עריםלראיית חשבון שירותי   -"שירותי יעוץ" 

 אשר פורסם על ידי המזמין. 06/2018

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור 

ו/או בכל צורה או דרך ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ 

של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים, אשר אינו 

 מצוי בנחלת הכלל.

כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי היועץ או העובד בקשר למתן  -"סודות מקצועיים" 

ם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות השירותים, בין א

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או 

 כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 
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 שמירת סודיות .2

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם 

השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני שימוש אך ורק לצורך מתן 

מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או 

 הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי 

 .1977 -( לחוק העונשין, תשל"ז חוץ וסודות רשמיים

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

_______________ 
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה 5נספח 

 

 

 ג'נספח 

 

 אישור קיום ביטוחים

 רואה חשבוןמתן  שירותי        

 

 לכבוד:

 )אשכול רשויות גליל מערבי( איגוד ערים

 תאריך_______________                                       ו/או חברות בת                               

 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 או הרשות"(.  איגוד הערים)להלן " 

 

 אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור

בידים , מע( פוליסות ביטוח אחריות מקצועית, צד שלישי, חבות "היועץ")להלן:  ____________

 ראיית חשבוןלמתן שירותי  :אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסת נאמנות

  "(.היועץ)להלן: "  איגוד העריםעבור 

 תחילת הביטוחים.מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט" הרלוונטיים במועד 

 

 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 

 מס' פוליסה: _____________________ : ביטוח אחריות מקצועית .1

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________    

 

למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, המכסה את ₪  2,500,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 

 .רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות

 

 :הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות

 

בגין  שם המבוטח יכלול את שמה של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו .1.1

 . היועץאחריות 

 כנגד הרשות. היועץהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת  .1.2
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הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .1.3

 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

, וגם או כל מי שבא מטעמו, היועץהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.4

בתנאי הפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של הרשות להיפרע או 

 להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית.

יום, לאחר סיומה אם  180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .1.5

ם או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה המבטח יביא את הפוליסה לידי סיו

כמו כן,  .היועץאחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

תאריך הרטרואקטיבי בפוליסה הינו לא יאוחר מיום תחילת מתן השירותים על ידי 

 לרשות. היועץ

ל או אי חידוש יום בגין ביטו 30הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת בכתב של לפחות  .1.6

 .הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה

 מעשה או פשע, מרמה, מעילה, היועץשל עובדי  יושר אי תורחב לכסות  הפוליסה .1.7

 ₪. 200,000 לסך עד היועץ עובדי י"ע שנעשו במתכוון

 עקב השימוש אובדן, ובטחונות תוכניות, מסמכים אובדן מורחבת לכסות  הפוליסה .1.8

 . ביטוח מיקרה

 במסגרת בפרטיות פגיעה או, רע שם, דיבה הוצאת, השמצההפוליסה תורחב לכסות  .1.9

 ₪. 200,000 לסך עד סודיות הפרת או/ו רוחני קניין זכויות, המבוטח של עיסוקו

 עלול אשר מקרה בגין ₪ 200,000 ס"ע פלילי משפט הוצאותמורחבת לכסות  הפוליסה .1.10

 .בפוליסה תביעה להוות

 בכל, שנים 7 של מוארכת גילוי תקופת לרכוש זכות המקנה סעיף תכלול הפוליסה .1.11

 כשיר בלתי נעשה או הרגל את פשט או נפטר או במקצועו לעסוק חדל שהמבוטח מקרה

 .זמני מפרק או, כונס, מפרק קדם לו שמונה או משפטית לפעולה

 

 _____________________מס' פוליסה:   ביטוח צד שלישי: .2

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________    

 

, לאירוע ובמצטבר לתובע₪  4,000,000הינו ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות 

 בתקופת הביטוח.

 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

, נבחריה ו, כל הבאים מכוחגליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.1

 ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי. וועובדי
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הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  .2.2

 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף. .2.3

 ים ייחשב כנזק לצד ג'.מעסיקכל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות  .2.4

 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .2.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי  .2.6

 מי שגרם לנזק בזדון.

  

 מס' פוליסה: _____________________ :בידים מעביטוח חבות  .3

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________    

 

עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע  בידים מעביטוח חבות 

 ₪ 20,000,000לתובע, ולסך של   ש"ח 6,000,000העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12לתקופת ביטוח של 

 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .3.1

משנה כאמור, בין  היועץמשנה שלו ועובדיו של  היועץ, היועץהביטוח חל על כל עובד של  .3.2

 ובין אם לאו. היועץאם קיבל שכר מ

 . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 3.3

 

 מס' פוליסה: _____________________  :נאמנות ביטוח .4

 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________   

 

 ביטוח.למקרה ₪  500,000 -ביטוח נאמנות עובדים בסכום שלא יפחת מ 

 

 תגמולי הביטוח נשוא חוזה זה יהיו משועבדים לטובת איגוד הערים.

 

 תאריך רטרואקטיבי: לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים לאיגוד ערים

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .5

 



 אשכול רשויות גליל מערביאיגוד ערים 
 לאספקה והתקנת תשתיות תקשורת ומחשוב לרשויות האשכול 6/2019מכרז מס' 

 

 

 

 __________________חתימת המציע   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
17 

 

 

בהקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם  היועץהמבוטח בכל הביטוחים שערך  .5.1

 .וחברי המועצה עובדיו האשכול, את 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף  .5.2

וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את  היועץלקבלת הודעה מ

 )שלושים( יום לפני כניסת הביטול לתוקף. 30הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם  היועץהביטוחים שערך  .5.3

היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות 

 )שלושים( יום מראש. 30כן, לפחות 

למעט  –קשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה בה היועץבכל הביטוחים שערך  .5.4

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – לבדו היועץתביעות המוגשות נגד 

נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או 

שאינו חלק מתהליך  כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור

מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. בטלים 

 .ומבוטלים

בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  היועץכל הביטוחים שערך  .5.5

או גוף ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  היועץכל הביטוחים שערך  .5.6

מקרה הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיו"ב, אלא אם ה

היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח 

 ברשות.

בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  היועץכל הוראה בביטוחים שערך  .5.7

מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא 

. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות תופעל כלפי הרשות

הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, 

מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים 

 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

מועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן התחייב לשלם ב היועץ .5.8

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות 

במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום  בלבד. היועץתחולנה על 

 .היועץמהכספים המיועדים ל

ו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי המבטח מצהיר בזאת כי ידוע ל .5.9

לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים  היועץמוקדם לקיום ההתקשרות בין 

 , אף במחירים אחרים. היועץהרשות לא הייתה מתקשרת עם 
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 הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. .5.10

 

 

 

 ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

_______________ _________ _____________ _____________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 


