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   הזמנה להציע הצעות�מסמ� א� 

  הזמנה להציע הצעות

  מבוא. א

מזמינה בזה הצעות מחיר להענקת שירותי� משפטיי� ) �המועצה�: להל%(המועצה המקומית תל שבע  .1
  ).+השירותי�+: להל%(בתחו� הגבייה 

500�בכ, 0 מליו% 40�ות לגבייה בס� של כ חוב�הערכת היק! העבודה במועד תחילת ההתקשרות  
מד% בלבד ואינה מחייבת את המועצה לכל דבר ועני% ולא תהווה והערכה זו הינה על דר� הא. תיקי�

ג� א� בפועל , או זכות תביעה כלשהי מצד המשתתפי� או עור� הדי% הזוכה/או טענה ו/בסיס לדרישה ו
  .תתברר כשגויה

  בשעות העבודה, מחלקת הגביהש אצל  את מסמכי המכרז נית% לרכו2.1 .2
  ,שלא יוחזר מכל טע� שהוא, ) בלבד0 ! אל(0 1,000הרגילות תמורת תשלו� בס� 

  .לכל מעטפה
�מסמכי המכרז� : להל%(מסמכי המכרז  2.2 (

   הזמנה להציע הצעת מחיר�' מסמ� א: כוללי�
  : הצעת משתת! על נספחיה�מסמ� ב� 

  ;)כללי( אישור אודות נסיו% קוד� � 1/נספח ב�
  ;)רשויות מקומיות( אישור אודות נסיו% קוד� � 2/נספח ב�
  ;ניסיו% ומיומנות,  הצהרת המשתת! אודות כח אד�� 3/נספח ב�
  ;מנכ+ל/  אישור מנהל כספי� � 4/נספח ב�
  ; אישור רו+ח לגבי עסק חי� 5/נספח ב�
  ;או לחבר המועצה/ הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו� 6/נספח ב�

  ).ערבות משתת!( נוסח ערבות בנקאית � 7/פח ב�נס
  : תנאי חוזה לביצוע העבודות ע+י עור� הדי% על נספחיו�מסמ� ג� 

� 3/ אישורי� שוני� נספח ג�� 2/ נוסח הזמנת עבודה נספח ג�� 1/נספח ג� 
 שאלו% למניעת � 5/ אישור ביטוחי� נספח ג�� 4/נוהל מחיקת חובות נספח ג�

� 7/ התחייבות לשמירת סודיות נספח ג��  6/ נספח ג�חשש לניגוד ענייני� 
  )עובד(התחייבות לשמירת סודיות 

   נוסח ערבות ביצוע� 8/נספח ג�

וה� ניתני� למשתת! לש� הכנת הצעתו והגשתה , כל מסמכי המכרז הינ� רכושה של המועצה
  .המשתת! אינו רשאי להעתיק� או להשתמש בה� לכל מטרה אחרת. בלבד

  קשרות בי% המועצה לזוכה במכרז יהיו על פי תנאי חוזה ההתקשרות על נספחיו תנאי ההת3.1 .3
  .'כמסמ� גהמצור! למסמכי המכרז 

להכניס שינויי� , קוד� למועד האחרו% להגשת ההצעות למכרז, בכל עת, המועצה רשאית 3.2
יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז , כאמור, השינויי� והתיקוני�. ותיקוני� במסמכי המכרז

או בפקסימיליה לפי /לידיעת� של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשו� ו, בכתב, יובאוו
  .הכתובות שנמסרו על יד�

  שגיאה או אי, טענה לסתירה במסמכי המכרז,  כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי המכרז4.1 .4
ה או בקש/הבהרות ו, וכ% כל בקשת הסברי�) �הסתייגות�: להל%(התאמה לחוקי� ולתקנות 

 עו+ד �נית% להפנות בכתב בלבד אל יועמ+ש המועצה ) �בקשת ההבהרה�: להל%(לפרטי� נוספי� 
�מנהללהל% (ליאור איזנפלד  �וזאת עד לא יאוחר מיו�  3181540�077: לפקס) הפרויקט

 את קבלת 2587787�072: בטל�, על השולח חלה החובה לוודא טלפונית. 14:00 שעה 17.12.17
  .הפקס

או לבקשת ההבהרה תינת% בכתב בלבד בצירו! עותק ההסתייגות /צה להסתייגות ותשובת המוע 4.2
  .או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל רוכשי מסמכי המכרז/ו

, או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוק! והיא לא תחייב את המועצה/יודגש כי תשובה להסתייגות ו
. הפרויקט כאמור לעילאלא א� ניתנה בכתב על ידי מנהל
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   הזמנה להציע הצעות�מסמ� א� 

 לא תידו% וצירופה למסמכי 1או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס+ק /הסתייגות ו 4.3
  .המכרז עלול להביא לפסילת ההצעה

 לעיל יהיה 1או בקשותיו להבהרה בהתא� להוראות ס+ק /משתת! שלא יעביר את הסתייגויותיו ו 4.4
  .שגיאות או אי התאמות וכיו+ב טענות, תמנוע לטעו% טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויו

,  שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה+� 30/2017במעטפה סגורה נושאת ציו% +מכרז פומבי , את ההצעות .5
לאחר  ,חדר ישיבות ליד לשכת ראש המועצהשביש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזי� 

ה תחת� על ידי מקבלה וכ% תצוי% השעה יש לוודא כי המעטפ. שהוחתמה בחותמת נתקבל של המועצה
  .שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

הצעות אשר לא . 13:00עד לשעה  18.12.17 עד ליו� במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
תתקבלנה בתיבת המכרזי� אשר במשרדי מזכירות המועצה מכל טע� שהוא עד למועד ולשעה הנקובי� 

  .נה לא תתקבלנה ולא תידו� לעיל 

  תנאי� להשתתפות במכרז  .ב

שותפויות רשומות או תאגידי� הרשומי� כדי% , בהלי� זה רשאי� להשתת! יחידי� תושבי ישראל .6
�: להל%(בישראל � בכלבמועד הקבוע כמועד האחרו% להגשת ההצעות להלי� , העומדי�) �המשתת

  :התנאי� המפורטי� להל%
  :רשיו% עו+ד 6.1

ולמשתת! שהינו חברה או שותפות עו+ד על , וק!על המשתת! להיות בעל רישיו% עו+ד בת 6.1.1
  .בעלי החברה או השותפי� בשותפות להיות עו+ד בעל רישיו% עו+ד בתוק!

 על בעלי החברה או השותפי� �על המשתת! ובמשתת! שהינו חברה או שותפות עו+ד  6.1.2
 שני� האחרונות או ממועד 15�להיות מי שרישיונו כעו+ד לא הושעה במהל� ה, בשותפות

  .לפי המאוחר מבי% השניי�, לת חברותו בלשכת עוה+דתחי
  :ניסיו% קוד� 6.2

על המשתת! להיות בעל ניסיו% מוכח של שנתיי� לפחות במת% שירותי� משפטיי�  6.2.1
�  2015לפחות בכל אחת מהשני� 0 2 000,000,בתחו� הגבייה בהיק! שנתי מצטבר של 

2016.  
לא להיק! הגבייה בפועל ויובהר ההיק! השנתי מתייחס להיק! התיקי� המתנהלי� ו

  .באות� תיקי�
 2על המשתת! להיות בעל ניסיו% מוכח במת% שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה בלפחות  6.2.2

� 2011רשויות מקומיות במהל� שנתיי� ברציפות לפחות במהל� השני�  2016.  
 לעיל משמעו גבייה של חובות 2� ו1+שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה+ בס+ק  6.2.3

  ,איתור נכסי�, תיקי הוצל+פ, לרבות ניהול תביעות, )לא מנהליי�(טיי� באמצעי� משפ
  .הפעלת מער� מזכירותי לטיפול בחובות וכד�, מימוש נכסי�, הטלת עיקולי�

המועצה רשאית לברר אצל הממליצי� ובכל רשות מקומית אחרת לה נות% המשתת! 
עות רצונ� שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה את היק! ומהות השירותי� ושבי

  .מהשירותי� הניתני� ע+י המשתת!
 עובדי� לפחות 5המעסיק נכו% למועד הגשת ההצעה , על המשתת! להיות בעל כוח אד� מיומ% 6.3

 משרות לפחות של עו+ד בעלי ידע מקצועי 2מתוכ% ,  משרות לפחות8בהיק! משרות כולל של 
  .ואמצעי� לביצוע כל הנדרש למת% השירותי� נשוא המכרז

  .! להיות בעל יכולת להעמיד את המשאבי� הכספיי� הנדרשי� למת% השירותי�על המשתת 6.4
� התשל+ו, ב� לחוק עסקאות גופי� ציבוריי�2על המשתת! להיות מי שמתקיימי� בו תנאי סעי!  6.5 

  . בדבר תשלו� שכר מינימו� והעסקת עובדי� זרי� כדי1976%
  . להסכ�2/ור� כנספח ג�המשתת� יחתו� על תצהיר להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצ

  .על המשתת! להיות נעדר קירבה לעובד ואו חבר מועצת המועצה 6.6
 למסמכי 6/המשתת� יחתו� על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה בנוסח המצור� כנספח ב�

  .ההלי�

  ההצעה  .ג

. המשתת! יהיה חייב להגיש הצעה להספקת כלל השירותי�7.1 .7
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מסמכי� והאישורי� לרבות הערבות הבנקאית יהיו כל ה. ההצעה תוגש ע+י ישות משפטית אחת 7.2

  .ע+ש המשתת! במכרז בלבד

 יו� מהמועד האחרו% 180ההצעה תהא בתוק! החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזי� ועד לתקופה של  .8
  .להגשת ההצעות בהלי� זה

�: להל%( המשתת! יצר! להצעתו ערבות בנקאית 9.1 .9�   100,0000בסכו� של ) �ערבות המשתת
ערבות המשתת! תהא . לתנאי המכרז 7/כנספח בבנוסח המצור! ) ל! שקלי� חדשי�מאה א(

�המדד היסודי�: להל%(.2017אוקטובר .צמודה למדד מחירי� לצרכ% על בסיס מדד חודש .(  
המועצה תהא רשאית להגיש את ערבות המשתת! לגביה כל אימת שהמשתת! לא יעמוד  9.2

בי% א� בכוונתה להזמי% ממנו מרכיב אחד , י ההלי�בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי תנא
  .או יותר מהמרכיבי� הנכללי� במכרז

חילוט ערבות המשתת! כאמור לעיל ייחשב כפיצוי מוסכ� ומוער� מראש למועצה בגי% הפרת 
  .התחייבויות המשתת!

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש ערבות המשתת! כבטחו% למילוי דרישות המועצה 
  . להל3%רט בס+ק כמפו

 דלעיל 2� ו1 יו� נוספי� והוראות ס+ק 90�פי דרישת המועצה תואר� ערבות המשתת! עד ל�על 9.3
  .יחולו בשינויי� המחויבי� ג� על הערבות המוארכת כאמור

לפי , בעת החתימה על ההסכ� יחלי! המשתת! את ערבות המשתת! בערבות בנקאית קבועה 9.4
  .תנאי ההסכ�

הערבות תוחזר למשתתפי� שהצעת� לא .  תוחזר לו הערבות� ה משתת! שהצעתו לא נתקבל 9.5
ובלבד שהסכ� כאמור ייחת� לא , נתקבלה לאחר חתימת ההסכ� בי% המועצה לבי% הזוכה במכרז

  . יו� מפתיחת המכרז90 �יאוחר מ

משתת! רשאי להגיש הצעה אחת בלבד ועליו למלא בדיו את כל הפרטי� הנדרשי� בכל מסמכי המכרז  .10
 וזאת לפי �אי מילוי של כל הפרטי� הנדרשי� עלול להביא לפסילת ההצעה  . לעיל2.1סעי! כהגדרת� ב

 .שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה
  

   על המשתת! לחתו� על כל עמוד מעמודי מסמכי המכרז בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה11.1 .11
  .בשמו

  . חותמתוהיה המשתת! יחיד יחתו� הוא תו� ציו% שמו המלא ויצר! את 11.2
היה המשתת! שותפות יחתו� על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפי� המוסמכי� לחתו�  11.3

  .פו את חותמת השותפות/� המלא ויצר!/תו� ציו% שמו, בש� השותפות
המשתת� יצר� להצעתו אישור עו�ד לפרטי השותפי� וחלקו היחסי של כל אחד מה� 

  .בשותפות
יחתמו מורשי החתימה בש� ) �התאגיד�: להל%(תופית היה המשתת! חברה רשומה או אגודה שי 11.4

  .התאגיד על כל מסמכי ההלי� בצירו! חותמת התאגיד
המשתת� יצר� הצהרה של עו�ד התאגיד על זכות החתימה בש� התאגיד בנוסח המופיע 

  .בסיומו של מסמ� הצעת המשתת� ויצר� הוכחה על רישומו של התאגיד
  .רות המפרט את בעלי המניות או השותפי� בתאגידכמו כ$ יצר� תדפיס עדכני מרש� החב

  .על המשתת! לציי% בסיומו של טופס הצעת המשתת! את כתובתו ופרטיו כנדרש ש� 11.5

בנוס! למסמכי המכרז כול� על נספחיה� כשה� חתומי� ומאומתי� כנדרש על המשתת! לצר! להצעתו  .12
 :ג� את המסמכי� המפורטי� להל%

  
 רשיו% עוה+ד של בעלי �למשתת! שהינו חברה או שותפות . רשיו% עו+ד בתוק! של המשתת! 12.1

  .המניות בחברה או השותפי� בשותפות
, אודות אי השעיית המשתת!, 31.3.2017שהונפק לא מוקד� מיו� , אישור מלשכת עוה+ד 12.2

  , אי השעיית בעלי החברה או השותפי� בשותפות�ובמשתת! שהינו חברה או שותפות עו+ד 
 ואיל� או מתחילת החברות בלשכת עוה+ד לפי המאוחר 1.5.2002מיו� מלשכת עורכי הדי% החל 

  .מבי% השניי�
� תשל+ו, אישור תק! על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� 12.3 

.על ש� המשתת!, 1976
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   הזמנה להציע הצעות�מסמ� א� 

  .על ש� המשתת!, אישור בתוק! על ניכוי במקור 12.4
 מועצה של 30/2017של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתת! במכרז פומבי אישור בכתב  12.5

בנספח המקומית תל שבע תהא היא מוכנה לבטח את המשתת! בכל פוליסות הביטוח כמפורט 
  .להסכ� ההתקשרות ובהתא� לתנאי� המפורטי� באותו אישור 4/ג

נוסח אישור , תי נפרד ממנוכחלק בל, האישור יהא חתו� על ידי חברת הביטוח ויצור! אליו
  .להסכ� ההתקשרות 4/נספח ג �הביטוחי� 

  .לחילופי% נית% לצר! את נספח הביטוחי� עצמו חתו� על ידי חברת הביטוח
במדוייק  4/בנספח גלמע% הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחי� להיות בנוסח הנדרש 

  ). ביטוחית�הסתייגות"להל% ( או תיקו%. שינוי, ללא כל הסתייגות
משתת! המבקש להכניס באישור הביטוחי� הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה בהסתייגות 

  . לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו4בהתא� למנגנו% הקבוע בסעי! , כתובה
  . לעיל תותר4רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת המועצה כקבוע בסעי! 

  . לעיל9.1 כדרישת סעי! ערבות משתת! 12.6
  . לעיל11.3 אישור עו+ד כדרישת סעי! �למשתת! שהינו שותפות  12.7
 אישור על היותו תאגיד הרשו� בישראל כדי% ותדפיס עדכני מרש� �למשתת! שהינו תאגיד  12.8

  . לעיל11.4כדרישת סעי! , החברות המפרט את בעלי המניות או השותפי� בתאגיד

  . ידי המשתת!פרוטוקול כנס המשתתפי� חתו� על 12.9
 חתומות על ידי �ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות המועצה להסתייגויות ו 12.10

  .המשתת!

 חתומי� �ככל שהועברו כאלה אל המשתת! , תיקוני� שהוכנסו על ידי המועצה במסמכי המכרז 12.11
  .על ידי המשתת!

  .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתת! 12.12
  . הנדרשי� יש להגיש כשה� מאוגדי� יחדיו ולפי הסדר הרשו� לעילאת המסמכי�

מסמ� ב� ( להצעת המשתת! 8.1התמורה הנדרשת על ידי המשתת! עבור ביצוע השירותי� תרש� בסעי!  .13
  ).למסמכי המכרז

  ליד כל,  הצעת המחיר ושאר מסמכי המכרז הדורשי� השלמה ימולאו בעט או בהדפסה בלבד14.1 .14
  .לחתו� בחתימה ובחותמתתיקו% על המשתת! 

  .מסמכי המכרז יוגשו בשני העתקי� 14.2

  או/ למועצה נתוני� שיקול הדעת המלא והזכות להזמי% את כל המרכיבי� המפורטי� במפרט ו15.1 .15
  .או חלק�, במסמכי המכרז

משתת! המגיש הצעתו למכרז זה מתחייב בעצ� הגשת ההצעה לשת! פעולה ע� הקבלני�  15.2
רותי� בתחומי� המשיקי� או נוגעי� לתחו� השירותי� האחרי� המספקי� למועצה שי

ולרבות בתחומי הגבייה והמחשוב , ככל שיש ושיהיו כאלו, המיועדי� להספקה במסגרת מכרז זה
  .ולפעול בכל דר� נדרשת שתבטיח מענה מלא על צורכי ודרישות המועצה

  בחינת ההצעות

  . כפי שיפורטו להל%, ל מחיר ואיכותההצעה הזוכה תיבחר בהתבסס על עמידתה בקריטריוני� ש. 16 
   
  . הצעות שלא יעמדו בתנאי הס! יפסלו. תיבח% עמידת% של ההצעות בתנאי הס!, בשלב הראשו%. 17 

 
   

תיבדק איכותה על פי אמות המידה המפורטות , ככל שההצעה שהוגשה עמדה בכל תנאי הס!, בשלב השני. 18
  .להל%

  
  .תבחר כהצעה הזוכה,  הגבוהה ביותרההצעה אשר קיבלה את סכו� הנקודות.  19

  
תכריע ועדת המכרזי� ,  הצעות או יותר אשר יקבלו מספק נקודות זהה2ככל שתהיינה , כאמור לעיל. 20

ביניה% בהתא� לראיו% אישי או בהתא� לעריכת התמחרות במסגרתה יתבקשו המציעי� להגיש הצעה 
  .צעות בעלות ס� ניקוד זהה על בסיס הגרלהועדת המכרזי� רשאית להכריע בי% ה, לחילופי%. משופרת

  
על בסיס התמחרות נוספת או על בסיס , באמצעות רכיב הריאיו% האישי, אופ% ההכרעה בי% הצעות זהות. 21

  .  ההגרלה נתו% לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ולמציע לא תהיה כל טענה ביחס לכ�
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  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה
  

יבחנו על פי אמות מידה כמותיות ואיכותיות בהתא� להתרשמותה של ועדת ,  בתנאי הס!הצעות שיעמדו. 22
  . הבחינה בהתא� לקריטריוני� להל%

  
  אחוזX  60                התמורה הנמוכה ביותר  � אחוז A (– 60(רכיב המחיר 

                                                                                    ההצעה הספציפית 
 

  אחוז X  40     ס� הנקודות המצטברות  אחוז 40  משקל –) B(רכיב  איכותי 
 

  .  נקודות100על פי חוות דעת מקצועית של ועדת בחינה  
  

  : ועדת הבחינה תתרש� מהמציע לצור� מת% השירות וזאת בתחומי� הבאי�. 23
 

 � עבור כל שנת ותק מקצועי בתחו� מת% שירותי – ותק מקצועי של המציע מעבר לנדרש בתנאי הס
על המציע .  נקודות20.  נקודות20 נקודות עד למקסימו� של 5יינתנו ,  שני�5�גבייה של המציע מעבר ל

  .לצר� תעודות ואסמכתאות המעידות על הוותק המקצועי
  

 נת% שירות לה� המציע) בנקי�' לדוג( או גופי� מוסדיי� /המלצות מרשויות מקומית ו–המלצות  
�) נקודות להמלצה10(אשר קיבלו שירות דומה , ) כולל (2016�2010 חודשי� בי% השני� 12לפחות  50  

  .  הניקוד יינת$ בהתא� לאיכות ההמלצה ובהתא� לשיקול דעת היוע, למכרז. נקודות במצטבר
 

אשר בעל , ציעעבור כל עובד של המ �מספר העובדי� במשרד עורכי הדי$ לה� ניסיו$ בתחו� הגבייה 
 שני� כפי שקבוע בתנאי 5מעבר לעור� די% אחד בעל ותק של (ניסיו% בתחו� הגבייה מעבר לשנתיי� 

  .  במצטבר נקודות30למקסימו� של  עד  נקודות10יינתנו ) הס!
  

כי הינו מוותר על כל , כי החלטת ועדת הבחינה תהיה סופית ובהשתתפותו בהלי� מצהיר המציע, מובהר .24
או אופ% ניקודה את /להרכב הוועדה וכי לא יעלה כל טענה בהתייחס לשיקול דעת הוועדה וטענה בקשר 

  . ההצעות השונות
 

                                                     
 המסמכי� �על המציעי� לצר� להצעת� מסמכי� המעידי� על עמידת� בדרישות הרכיב האיכותי .25

על המציע לציי$ בהתייחס לכל מסמ� לאיזה סעי� הינו . יב האיכותי הוכחת הרכ–יצורפו תחת הכותרת 
  . מתייחס

  
יוכרז כזוכה , )A+B(המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר , בכפו! לאמור לעיל ולהל% .26

  .במכרז
  
  

, בי% היתר, הרי שבמסגרת שיקוליה בהליכי המכרז רשאית הרשות להביא בחשבו%, על א! האמור לעיל .27
, ולדרוש מ% המציע ראיות לשביעות רצונ ה להוכחת� כעמידה בתנאי הס!, קולי� שיפורטו להל%את השי

  :ג� לאחר פתיחת ההצעות, וזאת
  

, מומחיותו ותחומי מומחיותו וכ%, כישוריו, אמינותו, ניסיונו של המציע בביצוע עבודות דומות בעבר 
  .ה% לחיוב וה% לשלילה, המלצות אודות המציע

והתאמת� למערכות הקיימות , או נתוני� מיוחדי� שלה�,  או השירותי� המוצעי�איכות העבודה 
  .  של העירייה בקבלת שירותי� ע� מציע מסוי�) לחיוב או לשלילה(ניסיו% עבר , לרבות, ברשות
1987�ח"תשמ, )מכרזי�( לתקנות העיריות 22כל שיקול אחר המפורט בתקנה   .  

  
  ,משתתפי� אשר ביצעו בעבר עבודת� שלא לשביעות רצונה המועצה תהא רשאית לדחות הצעות של  .28

  כי כישוריה� אינ� מספיקי� לפי שיקול, או שנוכחה לדעת בי% מניסיונה ובי% מניסיונ� של אחרי�/ו
  .או כי קיי� פג� מהותי באמינות�/ו, דעת

ת! או חלק כלשהו ממנו ומובהר בזה כי למשת/המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו .29
כ� שבעצ� הגשת ההצעה מטעמו מוותר , לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי המועצה בגי% הביטול כאמור

  .המשתת! על כל זכות תביעה כאמור
  

  .או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו בהצעתו/לזוכה במכרז תימסר על כ� הודעה בפקסימיליה ו .30
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רבות המשתת! תושב לידי משתת! שלא ע. משתת! שהצעתו לא תתקבל יקבל על כ� הודעה בכתב .31
  .זוכי� במכרז/ יו� מהיו� בו יוחלט סופית על הזוכה54 �זכה במכרז לא יאוחר מ

 
  

  מחויבויות הזוכה

 העתקי� ולמסור כל 6�על הזוכה יהא לחתו� על הסכ� ההתקשרות בחתימות מקוריות ב .32
  .ו ימי� מהמועד בו קיבל הודעה על זכיית7תו� , העותקי� לידי המועצה

  
לחוזה  4/כנספח גבנוסח המצור! , על הזוכה יהא להמציא למועצה אישור על קיו� ביטוחי� .33

 ימי� מהמועד בו קיבל 7תו� , כשהוא חתו� בחתימה מקורית על ידי חברת ביטוח מטעמו, ההתקשרות
  .הודעה על זכייתו

ד המחירי� לצרכ% צמודה למד) �ערבות הביצוע�: להל%(על הזוכה יהא להגיש למועצה ערבות ביצוע  .34
בנוסח ) ארבע מאות אל! שקלי� חדשי�(0 00,0001על ס� של , להבטחת קיו� תנאי חוזה ההתקשרות) כללי(

 . ימי� מיו� שיודע לו על זכייתו7 וזאת תו� 2020.831.לחוזה ההתקשרות שתוקפה עד  8/כנספח גהמצור! 
 .שציר! להצעתו, ת!ע� מסירת ערבות הביצוע לידי המועצה תוחזר לזוכה ערבות המשת

  
תהא המועצה רשאית לבטל לאלתר את , משתת! שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההלי� .35

 .זכייתו בהודעה בכתב
 

בוטלה הזכייה בהלי� מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית המועצה להגיש את הערבות  .36
 ידה והמשתת! שבוטלה זכייתו יפצה הבנקאית שבידה לגביה וכ% למסור את ביצוע השירותי� למי שייקבע על

 . בגי% כ�את המועצה על כל הפסד שיגר� לה
 

ולחלק ) עד שני משרדי�(המועצה רשאית לבחור ביותר ממשרד עור� די% אחד לביצוע העבודה  .37
  העבודה בי% המשרדי� על פי שיקול דעתה



   פומבי מכרז
  משפטיי� בתחו� הגבייהשירותי�

8 

 

 

 
  

   הצעת המשתת��מסמ� ב� 

  לכבוד מועצה המקומית תל שבע 

  ,.נ.ג.א
  שתת�הצעת המ

  מצהירי�_____________ר.ש/פ.ח./ז.ת, הח�מ  אנו
  :ומסכימי� בזה כדלקמ$

 של 30/2017קראנו היטב והבנו את כל תנאי מכרז פומבי , בדקנו, הננו מצהירי� בזאת כי בחנו בזהירות .1
והבנו את כל הנדרש , ההסכ� וכל המסמכי� המפורטי� במסמכי המכרז, מועצה המקומית תל שבע

עתנו זו ניתנת לאחר שבדקנו ושקלנו כל דבר העשוי להשפיע על קביעת והצ, מאת המשתתפי� במכרז זה
  .מחיר הצעתנו

  :מסכימי� ומתחייבי�, הננו מצהירי� .2
  .לקבל על עצמנו את כל ההתחייבויות והתנאי� הכלולי� במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות 2.1
י� מלהציג כל  דלעיל ועל כ% נהיה מנוע1כי הצעתנו זאת מבוססת על בדיקותינו כאמור בסעי!  2.2

הבנה של תנאי המכרז או �או אי/תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה וג�
  .איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרי� מראש על כל הטענות מסוג זה

והידע לש� ביצוע השירותי� , הניסיו%, הכישורי� המקצועיי�, כי ברשותנו האמצעי� הכלכליי� 2.3
  .נשוא המכרז

  .קשר או הסכ� ע� כל משתת! אחר במכרז זה, צעה זאת מוגשת בתו� לב וללא כל קנוניהכי ה 2.4
בהסכ� ובנספחיו ובכל , כי מילאנו אחר כל ההוראות המפורטות בהזמנה להציע הצעות מחיר 2.5

  .מסמכי המכרז האחרי�

 ימי� 7הננו מצהירי� ומסכימי� כי נחתו� על החוזה ונמציא את כל המסמכי� הנדרשי� מאתנו בתו�  .3
תהיה המועצה רשאית לחתו� , ובמידה ולא נעשה כ%, כולו או חלקו, מיו� שיודע לנו על זכייתנו במכרז

  .והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, או לבטל את המכרז, על ההסכ� ע� כל משתת! אחר

הננו מציעי� לתת את מלוא מכלול השירותי� נשוא המכרז ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת  .4
  .כרז זה תמורת הסכומי� המפורטי� בטבלת המחירי� שלהל%מ

  :הננו מצרפי� להצעתנו זו את כל המסמכי� כדלקמ% .5
, על כל נספחיה�,  להזמנה להציע הצעות מחיר2.2כהגדרת� בסעי! , מסמכי המכרז כול� 5.1

  .חתומי� בכל עמוד ועמוד בחתימתנו המחייבת ומאושרי� כנדרש
 רשיו% עו+ד בתוק! של בעלי �במקרה של חברה או שותפות . רישיונות עו+ד בתוק! על שמנו 5.2

  .המניות בחברה או של השותפי� בשותפות
ובמשתת! , אודות אי השעייתנו, 31.3.2017שהונפק לא מוקד� מיו� , אישור מלשכת עוה+ד 5.3

מלשכת עורכי ,  אי השעיית בעלי החברה או השותפי� בשותפות� שהינו חברה או שותפות עו+ד 
  . ואיל� או מתחילת החברות בלשכת עוה+ד לפי המאוחר מבי% השניי�1.5.2002יו� הדי% החל מ

�תשל+ו, אישור תק! על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� 5.4 
  .על שמנו, 1976

  .על שמנו, אישור בתוק! על ניכוי במקור 5.5
 של מועצה המקומית 30/2017פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ונזכה במכרז  5.6

להסכ�  4/בנספח ג�תל שבע תהא היא מוכנה לבטח אותנו בכל פוליסות הביטוח כמפורט 
  .ההתקשרות ובהתא� לתנאי� המפורטי� באותו אישור
נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור חתו� על ידי חברת הביטוח ומצור! אליו

  .תקשרות להסכ� הה4/נספח ג� �הביטוחי� 
  .לחילופי% מצור! נספח הביטוחי� עצמו חתו� על ידי חברת הביטוח

  .או תיקו%. שינוי,  במדוייק ללא כל הסתייגות4/'אישור הביטוחי� הינו בנוסח הנדרש בנספח ג
  . להזמנה להציע הצעות מחיר9.1ערבות משתת! כדרישת סעי!  5.7
.הזמנה להציע הצעות מחיר ל11.3 אישור עו+ד כדרישת סעי! �למשתת! שהינו שותפות  5.8
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  :תארי�

  

   הצעת המשתת��מסמ� ב� 

 אישור על היותו תאגיד הרשו� בישראל כדי% ותדפיס עדכני מרש� �למשתת! שהינו תאגיד  5.9
 להזמנה להציע 11.4כדרישת סעי! , החברות המפרט את בעלי המניות או השותפי� בתאגיד

  .הצעות מחיר
  .פרוטוקול כנס המשתתפי� חתו� על ידנו 5.10
  . חתומות על ידנו�ככל שהיו כאלה , או לבקשות ההבהרה/בות המועצה להסתייגויות וכל תשו 5.11
� ככל שהועברו כאלה אל המשתתפי� , תיקוני� שהוכנסו על ידי המועצה במסמכי המכרז 5.12 

  .חתומי� על ידנו
המסמכי� . קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו 5.13

  .� לעילמוגשי� כשה� מאוגדי� יחדיו ולפי הסדר הרשו

הינה בתוק! ממועד הכנסתה לתיבת המכרזי� , ע� כל הנובע ממנה וכל המשתמע ממנה, הצעתנו זאת .6
  .יו� מ% המועד שנקבע כמועד האחרו% להגשת הצעות למכרז) 180(ועד מאה ושמוני� 

  .כל האמור והמוצהר לעיל בלשו% רבי� דינו כדי% לשו% יחיד במידה והמשתת! הוא יחיד .7

  :ת% השירותי�להל% הצעתנו למ .8
  ; ללא תמורה�בגי% הייעו8 המשפטי המקדי� בנושאי גבייה  8.1
ט ייגבה " סכו� שכ;מהסכומי� שנגבו בפועל___________ %�בגי% גביית חובות מחייבי�  8.2

  .ולא יחול על המועצה כל סכו� מעבר לסכו� זה,מהחייב במעמד  ההסדר של החוב
א� להוראות נוהל מחיקת בגי% טיפול של� ומלא בהסדר מחיקת חוב של חייב למועצה בהת 8.3

בלתיק ובלבד שההסדר הביא למחיקה של ) שבע מאות וחמישי� ש+ח( 0 750ס� של , חובות
  .מלוא החוב

יראו בסכו� שנגבה מכוח ההסדר כגבייה בגינה זכאי עור� הדי% לשכר , לא נמחק מלוא החוב
  . לעיל2טרחה כמפורט בס+ק 

ירוק וכינוס נכסי� בה� התקבל פס+ד חלוט לפיו פ, בגי% ייצוג בערכאות בהליכי� של פשיטת רגל 8.4
  .לתיק) אל! ש+ח( 0 1,000ס� של , הוחלט על מחיקה מלאה של חוב החייב למועצה

יראו בסכו� שנגבה בהלי� כגבייה בגינה זכאי עור� הדי% לשכר טרחה , לא נמחק מלוא החוב
  . לעיל2כמפורט בס+ק 

ייב כל אגרה או תשלו� בה� נשאנו לש� גביית בנוס! לכל האמור לעיל נהייה רשאי� לגבות מהח 8.5
בכפו! להוראות הדי% בעניי% הסכומי� המקסימאליי� לגבייה מנישו� בגי% הוצאות , החובות

  .גבייה
  . לעיל יווס! מע+מ כדי5%� ו4, 3, 2לסכומי� הנקובי� בס+ק  8.6

  :ולראיה באתי על החתו�

  חתימת וחותמת המשתת!

 

  אישור עו�ד

  _� של /עו+ד של המשתת! מאשר בזה כי חתימתו_________________________אני הח+מ

  ________.ז.ת________________� ו__________________.ז.ת______________

מו על /וכי הנ+ל חת�, המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של המשתת!

  .טופס הצעה זו בפני

חתימתו+ חותמת עוה+ד 

  
  :פרטי המשתת!

  :פ.ח./ז.מספר ת
 

  :הש�

  :כתובת המשתת!

  :מס� הטלפו%  פקס�;   מס� עוסק מורשה; 
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0 

0 

  
  1/נספח ב�

  )ר אודות נסיו$ קוד� וכלליאישו

לכבוד מועצה 
המקומית תל 

  שבע 

  ,.נ.א.ג

  אישור על ביצוע שירותי� משפטי� בתחו� הגבייה: הנדו$

�: להל%(______________________________אני החתו� מטה מאשר בזה כי�  ביצע עבור) �המשתת
  גבייה של חובות באמצעי�: קרי, שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה, __________________________

, מימוש נכסי�, הטלת עיקולי�, איתור נכסי�, תיקי הוצל+פ, הול תביעותלרבות ני, (לא מנהליי�)משפטיי� 
 ____________________________________________:הפעלת מער� מזכירותי לטיפול בחובות וכ%

  היק! כספי של תיקי הגבייה

 2015היק! כספי של תיקי הגבייה שניהל עבורנו המשתת! בשנת 

 2016היק! כספי של תיקי הגבייה שניהל עבורנו המשתת! בשנת _ 

:  

  : הביצועחוות דעת על

  :היחס לחייבי�  .1

  :10 עד 1 � ציו% מ

  ____________:שת+פ ע� הגו! לו ניתנו השירותי� והענות לפניותיו .2

  :10 עד 1 � ציו% מ_____________________________________

  :הגשת דו+חות מעקב .3

  :10 עד 1 � ציו% מ

  :שונות וחוות דעת כללית על ביצוע השירותי� .4

  :טלפו%

  :10 עד 1 � ציו% מ

  :ש� וש� משפחה: פרטי מאשר

  :מקבל השירותי�  :תפקיד

  :תארי�  :חתימה

  חותמת
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  2/נספח ב�

  )רשויות מקומיות(סיוו קוד� נאישור אודות 

לכבוד מועצה 
המקומית תל 

  .שבע 

  ,.נ.א.ג

  אישור על ביצוע שירותי� משפטי� בתחו� הגבייה: הנדו$

�: להל%(_________________________________אני החתו� מטה מאשר בזה כי�  ביצע) �המשתת
  ___________________עבור הרשות המקומית_____________ועד____________בתקופה שמיו�

  גבייה של חובות באמצעי�: קרי, � משפטיי� בתחו� הגבייהשירותי, __________________________
, מימוש נכסי�, הטלת עיקולי�, איתור נכסי�, תיקי הוצל+פ, לרבות ניהול תביעות, (לא מנהליי�)משפטיי� 

 ____________________________________________:הפעלת מער� מזכירותי לטיפול בחובות וכ%
  :חוות דעת על הביצוע

  ____________________________________:היחס לתושבי�  .1

  :10 עד 1: ציו% מ____________________________________

  ________________:מקומית והענות לפניותיהשת+פ ע� הרשות ה .2

  :10 עד 1: ציו% מ

  :הגשת דו+חות מעקב .3

  :10 עד 1: ציו% מ____________________________________

  ________________:שונות וחוות דעת כללית על ביצוע השירותי� .4

 

  :טלפו%

  :10 עד 1: ציו% מ

  :ש� וש� משפחה: פרטי מאשר

  :רשות מקומית  :תפקיד

  :תארי�  :חתימה

  חותמת
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3/ ב�נספח

  מיומנות ושיתו! פעולה, וסיוג,  בנושא כוח אד�התחייבות

  : בזה כדלקמ%מצהירי�   הח+מאנו

   לפחות בהיק!עובדי�_____ואנו מעסיקי� נכו% למועד הגשת ההצעה,  ברשותנו כוח אד� מיומ%יש .1
  ניסיו%, ידע מקצועי, ד משרות של עו+לפחות_____ לפחות מתוכ%משרות_____ כולל שלמשרות

  . לביצוע כל הנדרש למת% השירותי� נשוא המכרז שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייהואמצעי�

  . מתחייבי� לשת! פעולה ע� כל נות% שירותי� אחר המספק שירות כלשהו למועצההננו .2

  . מתחייבי� לשת! פעולה ע� כל נות% שירותי� שיספק בעתיד שירות כל שהוא למועצההננו .3

או האמצעי� /או מי מטעמה את כל המידע ו/ מתחייבי� כי נפעל להעמיד לרשות המועצה ווהננ .4
  .הנדרשי� לה לקבלת מלוא השירותי� על פי מכרז זה על הצד הטוב ביותר

:תארי�

.  

  : המשתת!חתימת

   רואה חשבו$אישור

�: להל%(_______________________ משמש כרואה החשבו% שלאני��המשתת.(  

.  דלעילתו להצהר1 המשתת! לעניי% העסקת עובדי� כמפורט בסעי!  המשתת! ביקרתי את הצהרתלבקשת
  .אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתת!

הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתוני� .  את ביקורתי בהתא� לתקני ביקורת מקובלי�ערכתי
אני סבור . שיג מידה סבירה של בטחו% שאי% בהצהרה הנ+ל הצגה מטעה מהותיתהמוצהרי� לעיל במטרה לה

  .שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו

  . בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופ% נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתת!לדעתי

  :חתימה  :תארי�
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 מועצה לכבוד
המקומית תל 

  שבע 

  ,נ.ג.א

  4/נספח ב�

  מנכ+ל/אישור מנהל כספי�

  אישור אודות יכולת כלכלית: הנדו$

  :להל%(______________________________________מנכ+ל של/ הנני משמש כמנהל הכספי� 
���המשתת.(  

הנני מצהיר כי ביכולת המשתת! להעמיד את המשאבי� הכספיי� הנדרשי� למת% שירותי שירותי� משפטיי� 
  .של מועצה המקומית תל שבע 30/2017כמפורט במכרז פומבי , בתחו� הגבייה

הצהרה זו משקפת באופ% נאות מכל הבחינות המהותיות את יכולתו של , ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, לדעתי

  .המשתת! להעמיד את כל המשאבי� הכספיי� הנדרשי� למת% השירותי� נשוא המכרז

  ,בכבוד רב

  __________________________________________ __________:תארי�
מנהל כספי�/ מנכ+ל 
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  תארי�

  5/נספח ב�

  בי עסק חי לגחשבו%אישור רואה 
  )יודפס על נייר לוגו של משרד רו�ח(

לכבוד מועצה 
המקומית תל 

  שבע 
  
  ,.נ.ג

להל% (  שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה� של מועצה המקומית תל שבע 201730/מכרז פומבי : הנדו$
��המכרז(  

�: להל%(_______________________________לבקשתכ� וכרואי החשבו% של�  הנני לדווח) �המשתת
  :כדלקמ%

  בוקרו על ידי וחוות דעתי, _________רי� האחרוני� של המשתת! הינ� ליו�הדוחות הכספיי� המבוק

  ._____נחתמה בתארי�

  :לחילופי$

  ובוקרו על ידי רואי חשבו%_________הדוחות הכספיי� המבוקרי� האחרוני� של המשתת! הינ� ליו�

  ._____אחרי� וחוות הדעת של רואי החשבו% האחרי� נחתמה בתארי�

, הכספיי� הסקורי� של המשתת! שנערכו לאחר מכ%הדוחות הכספיי� המבוקרי� הנ+ל וכל הדוחות   .א
  ,1אינ� כוללי� הערה בדבר ספקות ממשיי� לגבי המש� קיומו של המשתת! +כעסק חי+, שנסקרו על ידי

  .או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתת! להמשי� ולהתקיי� +כעסק חי+

תוצאות פעילויותיו מאז המאז% האחרו% לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתת! לגבי   .ב
  .2הסקור וכ% ערכתי דיו% בנושא העסק החי ע� הנהלת המשתת!/המבוקר

לרבות , ממועד החתימה על הדוחות הכספיי� הנ+ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי  .ג
י של המשתת! מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסק, לעיל' בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעי! א

  .עד לכדי העלאת ספקות ממשיי� לגבי המש� קיומו של המשתת! +כעסק חי+

  ,בכבוד רב

רואי חשבו%

                                             
  . של לשכת רו+ח בישראל58 לתק% ביקורת מספר תא�ו בה כהגדרת� מכתבי זה +עסק חי+ לעניי%  1
  ג�,  חודשי� כי אז אי% דרישה לסעיפי� ב�3�דוח הסקירה האחרו% חלפו פחות מ/ מאז מועד חתימת דוח המבקרי�א�  2
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  :תארי�

  : המשתת!ש�

  

  6/נספח ב

  הצהרה בדבר העדר קרבה

  .לכבוד מועצה המקומית תל שבע 

  ,.נ.ג.א

  או לחבר מועצת המועצה/הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו: הנדו$

  :מקומית תל שבע הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפי� הבאי�הנני מצהיר בזאת כי מועצה ה 1

  :הקובע כדלקמ%) נוסח חדש(לפקודת העיריות ) א( א� 122סעי!  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורי� חלק העולה על , סוכנו או שותפו, קרובו, +חבר מועצה

ד לא יהיה צ, עשרה אחוזי� בהונו או ברווחיו או שאחד מה� מנהל או עובד אחראי בו
אח או , ב% או בת, הורה,  ב% זוג�+קרוב+ , לעני% זה; לחוזה או לעסקה ע� המועצה

  +.אחות
של ההודעה בדבר כללי� למניעת ניגוד ענייני� של נבחרי הציבור ברשויות ) א(12כלל  1.2

  :המקומיות הקובע
�חבר , לעני% זה; +חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה ע� הרשות המקומית

ראה ( חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו �מועצה� 
  +)).ב)(1(5�ו) ב)(1(1הגדרות +בעל שליטה+ ו+קרוב+ בסעי! 

  :הקובע כי) נוסח חדש(לפקודת העיריות ) א (174סעי!  1.3
על ידי עצמו , במישרי% או בעקיפי%, +פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניי%

בשו� חוזה שנעשה ע� המועצה ובשו� עבודה , זוגו או שותפו או סוכנו�%או על ידי ב
  +.המבוצעת למענה

  :בהתא� לכ� הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2
אח או אחות וא! לא מי שאני לו סוכ% , ב% או בת, הורה, ב% זוג: בי% חברי מועצת המועצה אי% לי 2.1

  .או שות!
ש לאחד מה� חלק העולה על עשרה אחוזי� בהונו שי, סוכנו או שותפו, קרובו, אי% חבר מועצה 2.2

  .או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מה� מנהל או עובד אחראי בו
  .שות! או מי שאני לו סוכ% העובד ברשות, אי% לי ב% זוג 2.3

  ,ילידוע לי כי ועדת המכרזי� של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי א� יש לי קרבה כאמור לע 3
  .או א� מסרתי הצהרה לא נכונה

  .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטי� שמסרתי לעיל הינ� נכוני� ומלאי� 4

  ,לפקודת העיריות) 3( א�122אי% באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל די% בכלל ובפרט מהוראות סעי!  5
  � רשאית להתיר התקשרות לפי סעי! מחבריה ובאישור שר הפני2/3לפיה% מועצת המועצה ברוב 

לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ) א(א�122
  .ברשומות

:חתימת המשתת!
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  7/נספח ב

  משתת!נוסח ערבות 

  :תארי�  לכבוד
מועצה 

המקומית תל 
  שבע 

  ,.נ.ג.א

  ערבות בנקאית: הנדו$

�: להל%(_____________.פ.ח/ז.ת______________על פי בקשת�  אנו ערבי� בזה כלפיכ�) �המשתת
וזאת בקשר ע� השתתפות המשתת! במכרז פומבי ) מאה אל! ש+ח (0100,000סילוק כל סכו� עד לס� של ל

30/2017 �  . שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה

בשיעור ) כללי(צמוד למדד המחירי� לצרכ% , אנו מתחייבי� לשל� לכ� כל סכו� או סכומי� עד לס� הנ+ל
 לבי% המדד שפורס� סמו� לפני יו� תשלו� סכו� 82018 ההתייקרות בי% המדד שפורס� עבור חודש מר

מבלי להטיל עליכ� לבסס או לנמק את ,  יו� מקבלת דרישתכ� הראשונה בכתב שתגיע אלינו14תו� , הערבות
או לדרוש את הסכו� תחילה מאת המשתת! בתביעה משפטית או , דרישתכ� בתהלי� כלשהו או באופ% כלשהו

כלפיכ� טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפי� בקשר לחיוב כלשהו ומבלי לטעו% , בכל דר� אחרת
  .כלפיכ�

שכל אחת מה% , את� תהיו רשאי� לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו� הנ+ל בפע� אחת או במספר דרישות
  .בתנאי שס� דרישותיכ� לא יעלה על הס� הכולל הנ+ל, מתייחסת לחלק מהסכו� הנ+ל בלבד

  .חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי 

  . ועד בכלל31.03.18ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  . לא תענה31.03.18דרישה שתגיע אלינו אחרי 

  . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת31.03.2018לאחר יו� 

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

  .שב כדרישה לעניי% כתב ערבות זהדרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תח

בנק
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  :בהסכ� זה תהא למונחי� שלהל% הפרשנות המבוארת לציד�. 2

�  � �המועצה

�הפרשי � � הצמדה

 ��השירותי�� ��התמורה � 

��מדד�  

�מדד ��גוהל � הבסיס 

 �  �מחיקת חובות

�גציג �  � המועצה

לא יהא תוק! לכל .  המקומית תל שבע באמצעות מורשי החתימה שלהמועצה
אלא א� נחתמו על ידי מורשי , או התחייבות בש� המועצה/ מסמ� ו,הסכמה

למעט באות� ענייני� בה� מוקנית הסמכות בהסכ� זה , החתימה של המועצה
  .לנציג המועצה

שירותי .  ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת ביצוע התשלו�מדה הצהפרשי
כר עור� ש. ייעו8 וליווי משפטי למועצה מול צדדי� שלישיי� בתחו� הגביה

מדד המחירי� לצרכ% .  להל9%כמפורט בסעי! , הדי% בגי% ביצוע השירותי�
  .2017מדד חודש מאי . המתפרס� ע+י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) כללי(

אשר פורס� ע+י מנכ+ל משרד הפני� בחוזר מנכ+ל ,  מחיקת חובותנוהל
או /ישנה ו, או כל נוהל שיתק%/ ו2012 בדצמבר 20, ז� בטבת התשע+ג� ב5/2012

 שהמועצה תמנה מי . להסכ� זה3/ גכגספחהנוהל הנוכחי מצור! . יחלי! אותו
  .כנציגה לצור� התקשרות זו

.  יועמ+ש המועצה� ליאור איזנפלדעו+ד ישמש  המועצה הראשו% כנציג
המועצה תהא רשאית לשנות נציגה מעת לעת בהודעה בכתב שתשלח אל עור� 

  .הדי%

  

  מסמ� ג�

  הסכ� שירותי יעו, וליווי משפטי
  2017_______שנער� ונחת� בתל שבע ביו�

  מועצה המקומית תל שבע  :ב י $ 
  84950 תל שבע 3. ד.ת  
  .08�6293931 פקס 08�6293953: טלפו$   

  
��המועצה(  

  מצד אחד

  _________פ.ח/ז.ת, ___________________________:ל ב י $ 
  _________________________מרחוב

  ______________:פקס, ___________:טל
�עור� הדי$� :להל% ((  

  מצד שגי

  ;ידע והתמחות במת% יעו8 משפטי בתחו� הגבייה, ועור� הדי% הינו בעל ניסיו%  :הואיל

  ;והמועצה מבקשת לשכור שירותי יעו8 וליווי משפטי מול גורמי� שוני� בתחו� הגבייה  :והואיל

  ;והמועצה מבקשת לשכור שירותיו של עור� הדי%  :והואיל

  . להעניק למועצה את שירותיו כאמור בהסכ� זהועור� הדי% מוכ%  :והואיל

  :הוצהר והותגה בי$ הצדדי�, לפיכ� הוסכ�

  מבוא. א

  . המבוא להסכ� זה וכל הנספחי� לו מהווי� חלק בלתי נפרד הימנו1.1  .1

  .כותרות הסכ� זה הינ% לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו 1.2

  ,צעה או התקשרות בי% הצדדי� אשר קדמו לוה, מצג, זכ+ד, חוזה, הסכ� זה מבטל כל הסכ� 1.3
.והוא מהווה סיכו� סופי ומוחלט של כל ההסכמות בי% הצדדי�
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 ב. מטרת ההסכ�

  'מסמ� ג

   עור� הדי% יעניק למועצה על פי הזמנות עבודה שתועברנה אליו מעת לעת את השירותי�3.1 .3
  :את כל המפורט להל%, בי% היתר, הכוללי�

כגו% חוו+ד בעניי% כדאיות נקיטה בהליכי גבייה לאור , ייעו8 משפטי מקדי� בנושאי גבייה 3.1.1
  ;על בסיס בדיקות אות% יבצע עור� הדי%, מצבו הכלכלי של החייב וסיכויי גבייה

  ,לרבות הליכי הוצאה לפועל, גביית חובות מחייבי� שוני� בכל סוג של הלי� משפטי 3.1.2
החייב לש� גביית חובותיו כינוס נכסי� וכיו+ב וכ% איתור נכסיי וכספי , פירוק, פשיטת רגל

או ה% /לרבות בדר� ביצוע חקירת יכולת כלכלית של החייב ה% באמצעות עור� הדי% ו
  ;באמצעות חוקרי� פרטיי�

  ;טיפול בהסדרי מחיקת חוב של חייבי� למועצה בהתא� להוראות נוהל מחיקת חובות 3.1.3
  .פירוק וכינוס נכסי�, ייצוג בערכאות בהליכי� של פשיטת רגל 3.1.4

ותי� שינתנו על ידי עור� הדי% יינתנו במטרה למקס� את שיעור גביית חובות הנישומי� כל השיר 3.2
  .למועצה

  בלבד או בפיקוחו______________________ השירותי� יבוצעו מטע� עור� הדי% על ידי עו+ד4.1 .4
  .האישי

כל חוות דעת אשר תתבקש מעור� הדי% במסגרת ביצוע השירותי� תימסר על ידו תו� זמ% סביר  4.2
  . ימי עסקי� מיו� שנתבקשה5� עיכוב ובכל מקרה לא יאוחר ממאת שנתבקשה וללא כל

ידחה מועד העברת חוות , נתבקש מידע עובדתי על ידי עור� הדי% מהמועצה או מכל גור� אחר
  .כמניי% הימי� שנדרש לש� קבלת המידע שנתבקש על ידו, הדעת על ידי עור� הדי%

בתיקי� בה� נתבקש עור� הדי% על ידי או /בתיקי� בה� נדרשת חקירת יכולת כלכלית של חייב ו 4.3
מתחייב עור� הדי% לפעול לביצועה ללא דיחוי , המועצה לבצע חקירת יכולת כלכלית של חייב

  .ובסיומה יעביר דו+ח חקירה מפורט של אותו חייב למועצה
  ,מובהר כי במקרי� בה� נתבקש עור� הדי% על ידי המועצה לבצע חקירת יכולת כלכלית של חייב

  . עור� הדי% לפעול בהתא� להנחיות המועצה בבקשתה זומתחייב

   מוסכ� ומובהר בזאת כי השירותי� ינתנו על ידי עור� הדי% רק מכוח הזמנות עבודה חתומות על5.1 .5
השירותי� המוענקי� על .  להסכ� זה1/כנספח גבנוסח המצור! , ידי נציג המועצה וגזבר המועצה

  .ענייני� שיועברו לטיפולו בדר� הקבועה בסעי! זהידי עור� הדי% מכוח הסכ� זה יוגבלו ל
מתחייב הוא להעביר למועצה בסו! כל רבעו% ,  לעיל1קיבל עור� הדי% הזמנת עבודה כאמור בס+ק  5.2

  ,המשפטי, בשנה קלנדרית דו+ח טיפול בהזמנה האמורה הכולל חוות דעת למצב העובדתי
  .הגבייה של עור� הדי%סטאטוס טיפול של עור� הדי% בהזמנה ואת הערכת סיכויי 

המועצה איננה מחוייבת להעביר לטיפול עור� הדי% כל נושא המצרי� טיפול משפטי מסוג  5.3
  .השירותי� נשוא הסכ� זה וא! אינה מחוייבת להעביר לטיפולו מספר מינימלי של נושאי�

י% או על ידי אחרי� מטעמה ולעור� הד/המועצה שומרת על זכותה לטפל בחלק מהחיובי� בעצמה ו
  .או זכות תביעה בגי% כ�/או דרישה ו/לא תהיה כל טענה ו

  הצהרות והתחייבויות עור� הדי$. ג

  וכ% בדק את כל,  עור� הדי% מאשר כי בדק את היק! השירותי� וטיב� ואת דרישות המועצה6.1 .6
והוא מצהיר כי , או הקשורי� בשירותי� ובביצוע�/או הכתובי� ו/הפרטי� והתנאי� הדרושי� ו

  .תו לבצע השירותי� בתמורה הקבועה בהסכ� זהביכול
כוח האד� , המומחיות, הניסיו%, היכולות, הידע, עור� הדי% מצהיר ומאשר כי הוא בעל הכישורי� 6.2

  .והציוד הדרושי� למת% השירותי�
הידע , התעודות, ההיתרי�, עור� הדי% מצהיר כי הינו עוסק מורשה וכי יש לו את כל הרישיונות 6.3

  .שי� לביצוע השירותי�והמומחיות הדרו
  ,מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר עור� הדי% כי בידיו כל האישורי� המפורטי� להל% 6.4

  :וה� יהיו בתוק! כל תקופת ההתקשרות בי% הצדדי�  להסכ� זה2/ספח גנאשר יהוו 
  .רישיו% עריכת די% תק! 6.4.1
ק עסקאות גופי� אישור תק! על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חו 6.4.2

�תשל+ו , ציבוריי� 1976.  
.אישור על ניכוי מס במקור 6.4.3
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  מסמ� ג�

 בדבר העסקת עובדי� 1976�תשל+ו, ב� לחוק עסקאות גופי� ציבוריי�2אישור לפי סעי!  6.4.4
  .זרי� ותשלו� שכר מינימו�

  אופ$ ביצוע השירותי�. ד

ותו� הקפדה על רמה , ובנאמנותעור� הדי% יעניק למועצה את השירותי� כמפורט בהסכ� זה במסירות  .7
  מקצועית גבוהה ויעמיד לצור� כ� את צוות משרדו לרשות מת% השירותי�

  
או , יהיה רשאי בכל שלב להורות על הפסקת טיפול בחייב, המנהל או מי שיוסמ� על ידו בכתב, המועצה .8

  .להורות על מת% תנאי� חריגי�
 

בכפו! , או מת% הנחות/או מחיקת חובות ו/ות ולמועצה תהא הזכות הבלעדית להחליט בדבר הסדר חוב .9
, כאמור, לחייבי� שוני� והיא תהא רשאית לטפל במחיקת חובות ובמת% הנחות, להוראות הדי% בעניי%

במקרה . בי% לפני העברת החובות לטיפול עור� הדי% ובי% לאחר העברת הטיפול בגביית� לעור� הדי%
  .  זכאי לכל תמורהלא יהיה הספק, שהטיפול בתיק הוחזר לרשות

  
ותהא רשאית לית% , המועצה באמצעות ראש המועצה וגזבר המועצה תחליט על מדיניות גביית החובות .10

  .לעור� הדי% הוראות בהתא� בדבר אופ% הפעלת השירותי� נשוא הסכ� זה על ידיו

 
 של היוע8 וחוות דעתו, עור� הדי% יפעל בביצוע הסכ� זה על פי הנחיותיו של היוע8 המשפטי למועצה .11

  .המשפטי למועצה בעניי% משפטי הנוגע לביצוע פעולות הגבייה תהא מחייבת

, מועצה המקומית תל שבע המ לכל היותר מ%" ק30במרחק של רותי� יחזיק עוה+ד משרד לש� מת% השי .12
ובשעות אחר הצהריי� )  לפחות13:00 � 8:30( ימי עבודה בשבוע בשעות הבוקר 2אשר יהיה פעיל לפחות 

)16:30 �  .בי% היתר לש� קבלת קהל החייבי�, ) לפחות18:30 

  .בשעות פעילות המשרד יהיו נוכחי� בו עו+ד ומזכירה לפחות

ישמשו התשלומי� שיבוצעו , ביחסי� שבי% עור� הדי% למועצה בכל תיק גבייה שיטופל על ידי עור� הדי% .13
  :ל%על ידי החייב לכיסוי חלקי החוב השוני� בסדר הקדימויות המפורט לה

חוקרי� וכד� ותשלו� זה יועבר במלואו , שכר עדי�,  אגרות�ראשית יכוסו הוצאות המשפט  9.1
  .למועצה

  .יובהר כי תשלו� זה יועבר במלואו למועצה. לאחר מכ% יכוסה שכר הטרחה הפסוק 9.2
מכל תשלו� על חשבו% חלק זה של החוב . לאחר מכ% יגבו קר% פסק הדי% והפרשי ההצמדה והריבית 9.3

  .די% זכאי לתשלו� שכר טרחתו כמפורט בפרק ו� להל%יהא עור� ה

  הנגבי� מהחייבי� השוני� על ידי עור� הדי% יופקדו ישירות, ללא יוצא מ% הכלל,  כל הכספי�10.1 .14
חשבו$ +: להל%(בחשבו% נאמנות מיוחד שיפתח על ידי עור� הדי% ושיירש� על ש� המועצה 

  ).+הנאמנות
  להעביר מחשבו% הנאמנות לחשבו%, אה בלתי חוזרתהמועצה מורה בזאת לעור� הדי% בהור 14.2

10�עד ולא יאוחר מה) +חשבו$ המועצה+: להל%( 668 הפועלי� סני! בבנק 60700 המועצה שמספרו  
שנגבו על ידו מהחייבי� השוני� בחודש , ללא יוצא מ% הכלל, את כל הכספי�, לכל חודש קלנדרי

  .בהמחאה או בהעברה בנקאית, החול!
 נותרו כספי� 2לאחר ביצוע העברת כספי� לחשבו% המועצה כאמור בס+ק ,  שהיאהיה מכל סיבה 14.3

 ימי עסקי� ממועד ביצוע 3מתחייב עור� הדי% להעביר� לחשבו% המועצה בתו� , בחשבו% הנאמנות
  .2ההעברה כאמור בס+ק 

או /במעמד העברת הכספי� לחשבו% המועצה יגיש עור� הדי% לנציג המועצה את כל המסמכי� ו 14.4
דו+ח העברות כספי� וכיו+ב המעידי� על פירוט כל , ישורי� לרבות תדפיסי חשבו% בנקהא

  .מועד גביית הכספי� ואופ% גביית�, הכספי� שנגבו בחודש החול! מכל חייב
כל הכספי� המופקדי� בחשבו% הנאמנות הינ� קניינה של המועצה ועור� הדי% אינו רשאי לעשות  14.5

  .ציג המועצהאלא לפי הוראות נ, בה� כל שימוש

  .בביצוע השירותי� יפעל עור� הדי% בהתא� להוראות כל די% לרבות הוראות חוזרי מנכ+ל משרד הפני� .15

  לרבות ויתור על הפרשי, כולו או חלקו,  עוה+ד לא יגיע להסדר ע� חייב הכולל ויתור על החוב12.1 .16
חובות המצור! אלא א� ולאחר שאושר ההסדר בהתא� להוראות נוהל מחיקת , הצמדה או ריבית
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  .להסכ� זה 3/כנספח גבנוסחו עובר לחתימת הסכ� זה 
יבצע עור� הדי% את כל הפעולות הנדרשות לצור� , 1ביקש עור� הדי% להגיע להסדר כאמור בס+ק  16.2

  .ניסוח ההסדר וכד�, חוות דעת עובדתית ומשפטית, לרבות הכנת תחשיבי�, הכנת ההסדר
תו� פירוט פרטיי , צונו להביא לאישור הסדר ע� החייבעור� הדי% יעדכ% את נציג המועצה כי בר

  .החייב
בוועדה יציג עור� הדי% . עור� הדי% יוזמ% לועדת מחיקת החובות בישיבתה הקרובה שלאחר מכ%

  .את פירוט החוב והנסיבות המצדיקות לדעתו אישור ההסדר, את פרטי המקרה
ככל , בות ואישור משרד הפני�עור� הדי% יפעל בעניי% בהתא� להחלטת הוועדה למחיקת חו

  .שנדרש כזה

אלא א� ולאחר שאושר ההסדר , כולו או חלקו, עור� הדי% לא יגיע להסדר ע� חייב הכולל פריסת החוב .17
.או בהתא� להנחיות כלליות שימסרו לו על ידי המועצה מעת לעת, על ידי המועצה
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  מסמ� ג�

  תקופת ההתקשרות  .ד

החתימה על חוזה % עור� הדי% מכוח הסכ� זה הינה מיו�  תקופת ההתקשרות בי% המועצה לבי14.1 .18
  30.12.2020 עד ליו�הזכיה 

 90יוחזרו למשרדי המועצה עד , תיקי� בה� התחיל עור� הדי% לטפל במהל� תקופת ההתקשרות
  .ג� א� טר� הושל� הטיפול בה� על ידי עור� הדי%, יו� ממועד תו� תקופת ההתקשרות

  .יהיה רשאי עור� הדי% להמשי� הטיפול בתיק באופ% רגיל ושוט! הימי� הנ+ל 90במהל� תקופת 
או המסמכי� הנוגעי� אליו /וכל המידע ו,  הימי� הנ+ל יעביר עור� הדי% את התיק90בתו� תקופת 

  .לרשות המועצה או לכל גור� אחר אליו תבקש המועצה מעור� הדי% להעבירו
  .בייה שבוצעה עד מועד השבת� למועצהעור� הדי% יהיה זכאי לשכ+ט בתיקי� אלה רק בגי% הג

על א! האמור לעיל תהא המועצה רשאית להודיע לעור� הדי% בכל עת על הפסקת ההתקשרות עמו  18.2
  . ימי� מראש30בהודעה בכתב של 

יעביר עור� הדי% את כל , 2כאמור בס+ק , הודיעה המועצה לעור� הדי% על הפסקת ההתקשרות עמו 18.3
י� ברשותו למועצה או לכל גור� אחר אליו תבקש המועצה המידע והמסמכי� הנמצא, התיקי�

  .מעור� הדי% להעבירו ויחדל מטיפול בתיקי� החל ממועד הפסקת ההתקשרות
כי עור� הדי% לא יהיה זכאי לכל תמורה שהיא בגי% תיקי� שהוחזרו למועצה , מובהר בזאת

טר� השבת , סכ� זהלמעט שכר טרחה לו היה זכאי בהתא� להוראות ה, בהתא� לאמור בס+ק זה
  .בגי% תשלומי� אות� גבה בפועל מהחייב או בגי% השלמת טיפול בהסדר: כגו%, התיקי� למועצה

  להארי� ההתקשרות לתקופות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, א� לא חייבת,  המועצה רשאית15.1  .19
 שני� ובתנאי 5נוספות ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת מכוח הסכ� זה לא תעלה על 

על כוונתה להארי� , שהודיעה לעור� הדי% בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמה
לא יאוחר מחודש בטר� תו� תקופת ההתקשרות אותה ) �הודעת ההארכה�: להל%(ההתקשרות 

  .תבקש המועצה להארי�
 של לא הודיע עור� הדי% למועצה על סירובו להארי� תקופת ההתקשרות כמצוי% בהודעת ההארכה 19.2

תואר� תקופת ההתקשרות על פי תנאי הסכ� ,  ימי� ממועד קבלת הודעת ההארכה7המועצה תו� 
  .זה בהתאמה ללא צור� בחתימה על כל מסמ� נוס!

  התמורה  .ה

  :תמורת ביצוע השירותי� תשל� המועצה לעור� הדי% שכר טרחה כדלקמ% .20
  ; ללא תמורה�בגי% היעו8 המשפטי המקדי� בנושאי גבייה  16.1
  +בגי% קר% החוב , מהסכומי� שנגבו בפועל____________ %� חובות מחייבי� בגי% גביית 16.2

שכ+ט וכד� לא יהוו חלק מפסה+ד לצור� , הסכומי� שנפסקו בגי% הוצאות. הפרשי הצמדה וריבית
ט ייגבה מהחייב "סכו� שכ .על א! שעור� הדי% יעסוק בגביית�, חישוב שכר טרחתו של עור� הדי%

  .ל המועצה כל סכו� מעבר לסכו� זהולא יחול ע,במעמד  ההסדר של החוב
היה והליכי הגבייה יחייבו ייצוג בערכאת ערעור יווס! על שכה+ט הנקוב לעיל שכ+ט נוס! בשיעור 

  . מהשיעור האמור לעיל בגי% כל ערכאת ערעור50%
בגי% טיפול של� ומלא בהסדר מחיקת חוב של חייב למועצה בהתא� להוראות נוהל מחיקת  16.3

לתיק ובלבד ) שבע מאות וחמישי� ש+ח( 0 750ה לעור� הדי% ס� של תשל� המועצ, חובות
  .שההסדר הביא למחיקה של מלוא החוב

יראו בסכו� שנגבה מכוח ההסדר כגבייה בגינה זכאי עור� הדי% לשכר , לא נמחק מלוא החוב
  . לעיל2טרחה כמפורט בס+ק 

 בה� התקבל פס+ד חלוט לפיו פירוק וכינוס נכסי�, בגי% ייצוג בערכאות בהליכי� של פשיטת רגל 16.4
   1,0000תשל� המועצה לעור� הדי% ס� של , הוחלט על מחיקה מלאה של חוב החייב למועצה

  .לתיק) אל! ש+ח(
יראו בסכו� שנגבה בהלי� כגבייה בגינה זכאי עור� הדי% לשכר טרחה , לא נמחק מלוא החוב

  . לעיל2כמפורט בס+ק 
 המשפטי בה� החל על ידי עו+ד אחר והועבר לעור� משכה+ט בגי% טיפול בחייבי� אשר הטיפול 16.5

הדי% יקוזז כל סכו� אותו תאל8 המועצה לשל� לעוה+ד הקוד� ובלבד שלא יקוזז סכו� העולה על 
  . משכה+ט לו היה זכאי עוה+ד אלמלא ס+ק זה50%

. מכל חשבו% וחשבו% עד השלמתו50%הקיזוז יבוצע עד לשיעור של 
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  מסמ� ג�

  מור לעיל יהא זכאי עור� הדי% להחזר מהמועצה בגי% האגרות בה% נשא לש� גביית בנוס! לכל הא17.1 .21
  ,שכר עדי� וכ% בגי% תשלומי הוצאות בה% נשא מסגרת הליכי הגבייה, שכר חוקרי�, החובות

פריצת מנעול וכד� ובכפו! להוראות הדי% , דמי גרירה, דמי אחסו%, בגי% שכר שוטרי� בשכר: כגו%
סכומי� אלה יתווספו לסכו� . קסימאליי� לגבייה מנישו� בגי% הוצאות גבייהבעניי% הסכומי� המ

לצור� חישוב שכרו של עור� הדי% , א� לא יחשבו בגדר +הסכומי� שנגבו בפועל+, חובו של החייב
  . לעיל16.2כאמור בסעי! 

בה% נשא אני יגיש עור� הדי% למועצה חשבו% בגי% האגרות   לכל חודש גריגורי10�עד ל, אחת לחודש 21.2
  .הקוד� למועד הגשת החשבו%, בפועל בחודש החול!

או בקשר /במסגרת הגבייה מהנישו� יגבו בתחילה ההוצאות שהוצאו במסגרת הליכי הגבייה ו 21.3
ולבסו! שכה+ט ) ממנו בלבד יגזר שכה+ט של עוה+ד(לאחר מכ% סכו� החוב , 1אית� כאמור בס+ק 

  .הפסוק

  בסס על היק! השירותי� ודרישות המועצה והיא כוללת מוסכ� בזאת כי התמורה נקבעה בהת18.1 .22
  ,חניות, נסיעות, צילומי�, הוצאות משרדיות, כל הוצאה הכרוכה בביצוע� לרבות שכר עובדי�

הדפסות וכד� ועור� הדי% לא יהא זכאי לתשלו� נוס! כלשהו בגי% ביצוע התחייבויותיו על פי הסכ� 
  .לעיל 17למעט האמור בסעי! , זה מעבר לתמורה זו

לרבות הוצאות , מובהר בזאת כי סכומי� שנפסקו במסגרת הלי� שיפוטי כלשהו לטובת המועצה 22.2
שכר טרחת עו+ד הינ� קניינה של המועצה בלבד ועור� הדי% לא יהיה זכאי לחלק כלשהו מסכומי� 

  . לעיל10על א! שחובתו לפעול לגביית� ללא דיחוי ולהעביר� למועצה כמפורט בסעי! , אלה
ולא , טובת הנאה או תשלומי� אחרי� כל שה� מהמועצה, די% לא יהא זכאי לשו� זכותעור� ה 22.3

או תשלומי� נוספי� כלשה� מעבר לקבוע /או תביעות לזכויות כלשה% ו/תהיינה לו כל טענות ו
  .מפורשות בהסכ� זה

  .לכל המחירי� הקבועי� בפרק זה יווס! מע+מ כדי% .23

  לוח תשלומי� ומועדי תשלו�  .ו

  .הינ� מפרעות בלבד ע+ח התמורה המגיעה לו לפי הסכ� זה, לפי הסכ� זה, ליוע8כל התשלומי�  .24

�מועדי התשלו�  .25  

 לכל חודש גרגוריאני יגיש עור� הדי% למועצה חשבו% בגי% השירותי� אשר 30�עד ל, אחת לחודש 21.1
  .הקוד� למועד הגשת החשבו%, בוצעו על ידו בפועל בחודש החול!

  . לעיל10.2נגבו בחודש החול! כאמור בסעי! לחשבו% יצור! פירוט התשלומי� ש
  .ייבדק ע+י נציג המועצה, כל חשבו% שיוגש בהתא� להסכ� זה 21.2
 60תו� ) כולו או חלקו בהתאמה( ישול� החשבו% �אושר החשבו% כולו או חלקו ע+י נציג המועצה  21.3

  .ימי� מתו� החודש בו הוגש החשבו% כאמור
  . ימי� מהמועד בו הוגש30שול� תו�  לעיל י17כאמור בסעי! , חשבו% החזר אגרות

 ישולמו לעור� הדי% הפרשי ריבית � לא הועברו התשלומי� במועד מסיבה התלויה במועצה  21.4
 החל 1961�התשכ+א, בהתא� לחוק פסיקת ריבית והצמדה) �תשלו� פיגורי��: להל%(והצמדה 
  . לפיגור ועד ליו� התשלו� בפועל30 �מהיו� ה

  .מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורי� יו� 30פיגור בתשלו� של עד 
תשלו� הפיגורי� בהתא� לס+ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגי% כל נזקי עור� הדי% בגי% איחור 

  .בתשלו� כאמור לעיל

 ימי� 5תו� , אשר תועבר על ידי עור� הדי% למועצה, כל תשלו� יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדי% .26
  .ממועד קבלת התשלו�

.ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומי� ששולמו לעור� הדי% ומועדיה� .27
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  יחסי הצדדי�  .ז

  או בי% עובדי ומועסקי עור� הדי% לבי% המועצה/ מוסכ� בזה בי% הצדדי� כי לא יהיו ביניה� ו24.1 .28
ת% השירותי� יראוהו לכל דבר מעביד וכי כל מי שיעסוק עבור עור� הדי% בכל צורה במ�יחסי עובד

  .ועניי% כעובד של עור� הדי% בלבד
, או מעובדיו עקב ובקשר ע� קיו� הסכ� זה/או מס שיגיעו ממנו ו/עור� הדי% ישל� כל תשלו� ו 28.2

  .קרנות וביטוחי�, ביטוח לאומי, מס הכנסה, לרבות תשלומי מע+מ

  איסור הסבת ההסכ�  .ח

או כל , כולו או חלקו, או להעביר את החוזה/או לשעבד ו/או להמחות ו/עור� הדי% אינו רשאי להסב ו .29
  .בי% בתמורה ובי% שלא בתמורה, או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר/או התחייבות ו/חבות ו

  או למסור לאחר כל, כול� או חלק�,  עור� הדי% אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותי�26.1 .30
  .אלא באישור המועצה מראש ובכתב, �חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותי

  ,בי% ששכר� משתל� לפי זמ% עבודה ובי% ששכר� משתל� לפי שיעור העבודה, העסקת עובדי�
  .משו� מסירת ביצוע השירותי� לאחר, אי% בה כשלעצמה

  ,או מסר את ביצוע השירותי� לאחר, העביר עור� הדי% את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה 30.2
  .יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכ� זה, ת�כול� או מקצ

  חבות וביטוח, אחריות. י

נכות ליקוי , מחלה, חבלה, מוחלטת וללא כל סייג בגי% כל תאונה, עור� הדי% יהיה אחראי אחריות מלאה .31
 או לכל אד� אחר כלשהו/או למי שבא מטעמה ו/או שלוחיה ו/או לעובדיה ו/שייגרמו למועצה ו, או נזק/ו

לרבות נזקי� לחייבי� ולצדדי ג� ולמעוקלי� , או לרכוש/לגו! ו, לרבות עובדי ושלוחי עור� הדי%
או /או עובדיו ו/או מחדל של עור� הדי% ו/בשל כל מעשה ו, או באחזקת מי מטעמו/שבאחזקת עור� הדי% ו

או ביצוע /תי� וממת% השירו, במישרי% או בעקיפי%, ובכל הנובע, או כל מי שבא מטעמ� בקשר/שלוחיו ו
  .התחייבויות עור� הדי% על פי הסכ� זה

בכל דמי הנזק שיגיעו לה� בגי% האמור בסעי! , או את הניזוק לפי המקרה/עור� הדי% יפצה את המועצה ו .32
שלוחיה וכל מי שבא מטעמה מכל , עובדיה, עור� הדי% משחרר לחלוטי% ומראש את המועצה.  לעיל27

  .בכל עילה שהיא,  לעיל27או נזק הנזכרי� בסעי! / חבלה ליקוי ו,אחריות וחבות בגי% כל תאונה

, עור� הדי% מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה מיד ע� דרישתה הראשונה בגי% אובד% .33
וכ% בגי% הוצאות סבירות אשר ,  לעיל28� ו27פגיעה או נזק לה� אחראי עור� הדי% על פי האמור בסעיפי� 

ובלבד שהמועצה מתחייבת להודיע לעור� הדי% , גוננות מפני תביעה כאמורהמועצה נשאה לש� הת
 לעיל ולאפשר לעור� הדי% 28� ו27או דרישה בגי% האמור בסעיפי� /בהקד� אודות קבלת כל תביעה ו

  .להתגונ% מפניה

  .עור� הדי% אחראי אחריות בלעדית ומלאה לכספי הגביה ולכספי� במעבר .34

 או ישפה את המועצה בגי% כל נזק שיגר� לה עקב שגיאה מקצועית של עור� עור� הדי% יהיה אחראי ויפצה .35
אחריות עור� הדי% תחול ג� לגבי . או הזנחה במילוי חובתו המקצועית/או מחדל ו/הדי% וכל הבא מטעמו ו

  .מקרי� שיתגלו לאחר תו� תקופת החוזה

מתחייב עור� הדי% לערו� ולקיי� , י%או על פי כל ד/מבלי לגרוע מאחריותו של עור� הדי% על פי חוזה זה ו .36
: להל%( לחוזה זה 4/בנספח ג�על חשבונו במש� כל תקופת ההתקשרות את הביטוחי� המפורטי� 

�אצל חברת , בהתא� לתנאי� המפורטי� להל%, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, )�אישור הביטוחי�
  :ביטוח מורשית כדי% בישראל

  .אחריות כלפי צד שלישי 32.1
  .י�חבות מעביד 32.2
.ביטוח אחריות מקצועית 32.3
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אישור בדבר , לפני מועד תחילת מת% השירותי� על ידו, עור� הדי% מתחייב להמציא למועצה 33.1
כשהוא חתו� כדי% , 4/כנספח ג�עריכת הביטוחי� כנ+ל בהתא� לנוסח המצור! להסכ� זה 

  .ובחתימות מקוריות על ידי המבטח
  .תחייבויות עור� הדי% על פי הסכ� זהלא תגרע מה, המצאת אישור הביטוחי� 33.2
  .המצאת אישורי ביטוחי עור� הדי% הינה תנאי יסודי בהסכ� זה 33.3

קבלני� וקבלני משנה של עור� הדי% לרבות , ביטוחי עור� הדי% יורחבו לשפות בי% היתר ג� את המועצה
  .ל עור� הדי%או מחדל רשלני ש/בגי% כל מעשה ו) �יחידי המבוטח�: להל%(או מנהליה� /עובדיה� ו

במש� כל , על עור� הדי% להחזיק בתוק! את כל הביטוחי� הנדרשי� בקשר ע� השירותי� נשוא חוזה זה
את ביטוח אחריות מקצועית על עור� הדי% להחזיק בתוק! , ע� זאת. התקופה בה יהיה חוזה זה בתוק!

  .כל עוד לא קיימת לו אחריות על פי די% בגי% מת% השירותי�

או גבולות האחריות המתחייבי� מ% / מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ולמע% הסר ספק 36.1
, הינ� בגדר דרישה מזערית המוטלת על עור� הדי%, האמור בהסכ� זה ובאישור הביטוחי�

עור� הדי% . ועל עור� הדי% לבחו% את חשיפתו לחבויות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא�
או דרישה כלפי המועצה בכל הקשור /ל טענה ומצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כ

  .לגבולות האחריות המזעריי� כאמור
או משלימי� כלשה� לביטוחי /היה ולדעת עור� הדי% יש צור� בעריכת ביטוחי� נוספי� ו 36.2

או הביטוח הנוס! /מתחייב עור� הדי% לערו� ולקיי� את הביטוח המשלי� ו, עור� הדי%
 משלי� כאמור ייכלל סעי! בדבר ויתור על זכות או/בכל ביטוח רכוש נוס! ו. כאמור

אול� הויתור כאמור לא יחול , או החברה וכל הבאי� מטעמ�/התחלו! כלפי המועצה ו
  .לטובת אד� שגר� לנזק בזדו%

או החברה /לעניי% ביטוח חבויות נוס! או משלי� יורחב ש� המבוטח לשפות את המועצה ו 36.3
או הבאי� מטעמו וזאת בכפו! לסעי! /די% ואו מחדלי עור� ה/בגי% אחריות� למעשי ו

  ,אחריות צולבת
  .על פיו יראו את הביטוחי� כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

או /ידי המועצה ו�ביטוחי עור� הדי% יכללו תנאי מפורש על פיו הינ� קודמי� לכל בטוח אשר נער� על
או /או דרישה בדבר שיתו! ביטוחי המועצה והחברה וכי מבטחי עור� הדי% מוותרי� על כל טענה 

כולל כל , 1981�התשמ+א,  לחוק חוזה ביטוח59לרבות כל טענה או זכות המפורטי� בסעי! , החברה
  .או החברה וכלפי מבטחיה�/טענה של +ביטוח כפל+ כלפי המועצה ו

או תביעה כנגד /או דרישה ו/כי לא תהיה לו כל טענה ו, מצהיר עור� הדי%, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
או עובדיה ומנהליה בגי% כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוחי הרכוש לרבות ביטוח כספי� /המועצה ו
הוא פוטר בזאת ו, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, ונאמנות

או עובדיה� ומנהליה� מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דר� למיצוי /את המועצה ו
  .זכויותיו עפ+י הפוליסות אול� הפטור כאמור לא יחול לטובת אד� שגר� למקרה הביטוח בזדו%

, ות האמורומבלי לפגוע בכללי, עור� הדי% מתחייב למלא ולקיי� את כל הוראות הפוליסות כלשונ%
לשל� את דמי הביטוח במלוא� , לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח

  .ובמועד� ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוק! במש� כל תקופת מת% השירותי�

עור� הדי% מתחייב להודיע מיידית למבטח ולמועצה על כל אירוע העלול להוות עילה  40.1
הביטוחי� הנערכי� בהתא� לאמור בפרק זה לרבות האמור בנספח אישור לתביעה על פי 

כ% מתחייב עור� הדי% לשת! פעולה ע� המועצה ככל שיידרש לש� מימוש . הביטוחי�
  .תביעת ביטוח אשר המועצה תחליט להגישה למבטחי�

  .עור� הדי% יהיה אחראי בלעדית בגי% התוצאות הנובעות מאי קיו� סעי! זה 40.2
ת לעכב כל תשלומי� המגיעי� לעור� הדי% ממנה עד לבירור סופי של כל המועצה רשאי 40.3

  .או דרישה כאמור בפרק זה לעיל/תביעה ו

או גבולות האחריות המלאי� במסגרת ביטוחי /עור� הדי% אחראי להשיב לקדמות� את סכומי הביטוח ו
ולות האחריות או עור� הדי% בכל מקרה בו תימסר למבטחי� הודעה על תביעה אשר תביא להפחתת גב

.סכומי הביטוח
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מתחייב עור� הדי% להמציא לידי המועצה את אישור ,  ימי� לפני מועד תו� ביטוחי עור� הדי7% 42.1. 42
עור� הדי% מתחייב לחזור . בגי% הארכת תוקפ% של פוליסות הביטוח לתקופה נוספת, הביטוחי�

מדי תקופת ביטוח וכל עוד חוזה זה , הנקובי�במועדי� , ולהפקיד את אישור ביטוחי עור� הדי%
  .בתוק!

בכל פע� שמבטחו של עור� הדי% יודיע למועצה כי מי מביטוחי עור� הדי% על פי הביטוחי�  43.1
מתחייב עור� , שנערכו לפי אישור הביטוחי� עומד להיות מצומצ� או משונה לרעה או מבוטל

 יו� לפני 30, שור עריכת ביטוח חדשהדי% לערו� את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למועצה אי
  .כאמור, מועד הצמצו� או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקוד�

או /המועצה רשאית לדרוש מעור� הדי% את פוליסות הביטוח עצמ% ולבדוק את אישורי הביטוח ו 43.2
שינוי את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי עור� הדי% כאמור לעיל ועור� הדי% מתחייב לבצע כל 

  .או תיקו% שיידרש על מנת להתאימ� להתחייבויותיו נשוא הסכ� זה

  הינו תנאי מתלה ומקדי�,  עור� הדי% מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור הביטוחי� כאמור לעיל44.1 .44
לתחילת מת% השירותי� והמועצה תהא זכאית למנוע מ% עור� הדי% תחילת מת% השירותי� 

  . לא הומצא במועד המוסכ�,כאמור, כאמור במקרה שהאישור
או בבדיקת� על ידי המועצה /המצאת� ו, מוסכ� בזה במפורש כי אי% בעריכת ביטוחי עור� הדי% 44.2

או להוות אישור בדבר /כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה או על מי מטעמה ו, או בשינויי�/ו
  .או על פי כל די%או כדי לצמצ� אחריותו של עור� הדי% על פי חוזה זה /התאמת� למוסכ� ו

או /עור� הדי% יהיה אחראי לשפות את המועצה ו, בנוס! ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 44.3
תאגיד המי� באופ% מלא בגי% כל נזק אשר ייגר� למי מה% עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת 

  .תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי עור� הדי%

  הרי, כול� או חלק�, טוחי� אשר עליו לבצע בהתא� לפרק זה היה ועור� הדי% לא יבצע את הבי45.1 .45
תהיה המועצה רשאית , או תאגיד המי� חבות כלשהי בקשר לכ�/שמבלי להטיל על המועצה ו

, לרבות הפרמיות השוטפות, לשל� את דמי הביטוח, תחתיו, כול� או חלק�, לבצע את הביטוחי�
או לגבות� בכל דר� חוקית / לעור� הדי% וולנכות כל סכו� שיהא כרו� בכ� מכל תשלו� המגיע

כל פיגור בתשלו� כאמור לעיל .  ימי� מראש14בתנאי שהודיעה על כ� לעור� הדי% לפחות , אחרת
יישא ריבית בשיעור כפי שתהיה מקובלת באותה עת בבנק בגי% חריגות בלתי מאושרות בחשבונות 

  .דביטוריי�
אית על פי תנאי סעי! זה מהתמורה העומדת המועצה תהיה רשאית לקזז כל סכו� לו היא זכ 45.2

  .לזכות עור� הדי%

  זכויות קניי$. יא

  המפרטי� והמסמכי� האחרי� שיוכנו על ידי, חוות הדעת, הטיוטות,  הקניי% בכל הנספחי�46.1 .46
  .יהיו שייכי� למועצה בכל זמ% שהוא, עור� הדי% והנוגעי� לשירותי� ולביצוע הוראות הסכ� זה

 1 להעביר למועצה בכל עת שיידרש לכ� על ידה העתקי� מכל המפורט בס+ק עור� הדי% מתחייב 46.2
או ידיעה אחרי� שיהיה ברשותו בכל הקשור לשירותי� או לביצוע הוראות /לעיל וכ% כל מסמ� ו

  .הסכ� זה
ג� א� , במקרה של הפסקת ההתקשרות תהא המועצה רשאית לעשות שימוש במפורט לעיל 46.3

  .המש� השירותי� יימסר לאחר

  התגהגות מקצועית והימנעות מניגוד ענייני�. בי

  :עור� הדי% ימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו .47
  ;ניגוד בי% ענינו לבי% ענינה של המועצה 47.1

כתנאי לחתימת הסכ� זה חת� עור� הדי% על שאלו% למניעת ניגוד ענייני� המצור! להסכ� זה 
 י הפרטי� שנמסרו על ידו בתשובה לשאלו%ועור� הדי% מצהיר כי ברור וידוע לו כ 5/כנספח ג

  .מהווי� בסיס ותנאי להתקשרות בי% הצדדי�
להסכ� זה כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו  5/נספח ג�אי% בחתימת עור� הדי% על השאלו% 

  .להמנעות מניגוד ענייני� כקבוע בסעי! זה
עלולה להיפגע אי תלותו חשש לפגיעה ביחסי האמו% והמהימנות הנדרשי� מעור� הדי% או מצב בו  47.2

;כיוע8
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  מסמ� ג�

או שלא , או מתו� משוא פני� ושלא באופ% בלתי תלוי, מת% השירותי� שלא בהקפדה על הגינות 47.3
  ;או שלא לפי מיטב שיקול הדעת, התקני� והנהלי� המקובלי�, לפי הכללי�

, קרובו, � הדי%אשר עור, קידו� או עיכוב או השפעה על מהלכו של עניי% לגביו ניתני� השירותי� 47.4
מעונייני� בו באופ% , או שותפו הינ� בעלי שליטה בו/קרובו ו, או תאגיד שעור� הדי%/ו, שותפו
  .במישרי% או בעקיפי%, אישי

  .וכ% בני זוג� וצאצאיה� של כל אלה, אח, הורה, צאצא,  ב% זוג�לעניי% ס+ק זה +קרוב+ הינו 
ד אחראי בתאגיד או מי שיש לו חלק העולה על  מנהל או עוב� לעניי% ס+ק זה +בעל שליטה+ הינו 

  . בהו% או ברווחי� של אותו תאגיד10%
  .עיסוק בעניי% שהוא נות% לגביו שירותי� לאד� אחר 47.5

  שמירת סודיות ואבטחת מידע. יג

, מנהלי או אחר הנוגע למועצה, תפעולי,  עור� הדי% מתחייב לשמור בסודיות כל מידע עסקי48.1 .48
לקניינה הרוחני או , לפעילותה, לעסקיה, לקבלניה, מחזיקי הנכסי� בהאו /לבעליו, לתושביה

ולאחסנ� במקו� ובאופ% , בקשר או במהל� ביצוע הוראות הסכ� זה, אגב, שיגיע אליו, האחר
לש� שמירת סודיות� כאמור ולא למוסר� בי% במישרי% ובי% בעקיפי% לכל אד� , המתאי� ביותר

  .או גו! אחר/ו
  : לעיל לא תחול על1על סודיות לפי סעי! קט% ההתחייבות לשמירה  48.2

  .מידע שהינו בבחינת נחלת הכלל במועד מסירתו 48.2.1

  .מידע שהיה ברשות עור� הדי% לפני מסירתו לו על ידי המועצה 48.2.2
ובלבד שבמקרה כזה , על פי די%, מידע או כל חלק ממנו אותו יידרש עור� הדי% לגלות 48.2.3

 דבר הדרישה ויעשה כמיטב יכולתו על מנת על, תו� זמ% סביר, יודיע עור� הדי% למועצה
  .להותיר בידי המועצה שהות סבירה להתגונ% בפני דרישה כזאת

והוא ,  להסכ� זה6/כנספח ג�עור� הדי% יחתו� על ההתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצור!  48.3
 7/כנספח ג�מתחייב לגרו� לעובדיו לחתו� על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצור! 

  .� זהלהסכ
מסר עור� הדי% חלק מהשירותי� לעור� הדי% משנה יחתמו ג� קבל% המשנה ועובדיו על נספחי�  48.4

  . בהתאמה ותו� עריכת השינויי� המתבקשי�7/ג��  ו6/ג�

  הפרה וסעדי�. יד

   הינ�53� ו52, 48, 47, 27�45, 24, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3 מוסכ� בי% הצדדי� כי סעיפי� 49.1 .49
  .� עיקריי� ויסודיי� של חוזה זה והפרת כל אחד מה� תחשב כהפרה יסודית של החוזהתנאי

יחשב הדבר כהפרה , הוכח להנחת דעתה של המועצה כי עור� הדי% הסתלק מביצוע חוזה זה 49.2
  .יסודית של הסכ� זה

יחשב , ניתנו ליוע8 שתי התראות בכתב על ליקויי� שנתגלו במת% השירותי� ואלה לא תוקנו 49.3
  .כהפרה יסודית של הסכ� זההדבר 

תזכה כל , או הסכ� זה/מבלי לגרוע מ% הסעדי� האחרי� העומדי� למועצה מכוח הוראות הדי% ו 49.4
 לעיל את המועצה בפיצויי� מוסכמי� וקבועי� מראש 3 � 1אחת מ% ההפרות המפורטות בס+ק 

 ידי כשה� צמודי� למדד המחירי� לצרכ% המפורס� על, )חמשת אלפי� ש+ח (05,000בס� 
  .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גו! אחר

 המדד הידוע בעת � כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכ� זה וכמדד הקובע 
  .התשלו�

 לעיל ומכל סעד או תרופה אחרי� המוקני� למועצה עפ+י הסכ� זה או 49בלי לגרוע מהאמור בסעי!  .50
קרה בודד של הפרת הוראות הסכ� זה בדבר אופ% מוסכ� בי% הצדדי� כי בגי% כל מ, עפ+י כל די%

) חמש מאות ש+ח( ש+ח 500התנהגות עור� הדי% תהא זכאית המועצה לפיצוי מוסכ� ומוער� מראש בס� 
  .לכל הפרה

מוסכ� בי% הצדדי� כי האירועי� הבאי� יחשבו כהפרה יסודית של הסכ� זה המזכי� את המועצה  .51
:או הסכ� זה/ לסעדי� הנוספי� העומדי� לה מכוח הדי% ובזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוס!
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  מסמ� ג�

כול� , הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי עור� הדי% 51.1
 ימי� ממועד 21והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי% תו� , או חלק�

  .ביצוע�
או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק , כול� או חלק�, י נכסי עור� הדי%נית% צו כינוס נכסי� לגב 51.2

או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או נית% נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור ע� , מרצו%
או שהוא פנה לנושיו למע% קבל ארכה או פשרה למע% הסדר אית� עפ+י , או חלק�, נושיו כול�

�תשנ+ט ה,  לחוק החברות350סעי!  1999.  
  ,כי עור� הדי% או אד� אחר מטעמו נת% או הציע שוחד, להנחת דעתה, יש בידי המועצה הוכחות 51.3

  .מענק או טובת הנאה בקשר ע� הסכ� זה או ביצועו
או , התברר כי הצהרה כלשהי של עור� הדי% שניתנה בקשר ע� חתימת הסכ� זה אינה נכונה 51.4

ית אשר לדעת המועצה היה בה כדי להשפיע על שעור� הדי% לא גילה למועצה עובדה מהות
  .ההתקשרות עימה

  ערבות ביצוע  .טו

  להעביר לידי המועצה את,  להבטחת עמידת עור� הדי% בהתחייבויותיו לפי ומכוח הסכ� זה52.1 .52
מצורפת להסכ� זה ערבות ביצוע בסכו� של , הכספי� והנכסי� שהגיעו לידיו עבור המועצה

  .31.8.2020שתוקפה עד יו� )  ש+חארבע מאות אל!( 0 100,000
  . להסכ� זה8/הערבות מצורפת כנספח ג�

או אי /המועצה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגי% כל הפרה ו 52.2
  .1עמידה של עוה+ד בהתחייבויותיו האמורות בס+ק 

 ימי 7 תו� יארי� עור� הדי% את תוקפה של ערבות הביצוע וזאת, הוארכה תקופת הסכ� זה 52.3
  .עסקי� מיו� שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכ�

לא נמסרה הערבות החדשה על ידי המועצה תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות הביצוע 
וזאת מבלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל , הקודמת אשר בידיה

  .סעד או תרופה הקיימי� למועצה מכח כל די% או הסכ�

  שונות  .טז

עור� הדי% לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמש� מת% השירותי� על א! חילוקי  .53
  .דעות או מחלוקות העשויות להתקיי� במהל� ביצוע�

  .1623/753 ההתקשרות לפי הסכ� זה מתוקצבת בסעי! תקציבי 54.1 .54
שורי� הנדרשי� לכ� על ההתקשרות בהסכ� זה נערכת לאחר שנתקבלו לכ� כל ההחלטות והאי 54.2

  .פי די%

   מסמ� או הודעה לעניי% הסכ� זה ישלחו בדואר רשו� או באמצעות הפקסימיליה בליווי אישור55.1 .55
  .טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדי� כמצוי% במבוא להסכ� זה

י  ימ3יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמע% ע� תו� , כל מסמ� שנשלח בדואר רשו� כאמור 55.2
מסמ� שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו . עסקי� מתארי� המשלוח

 .נתקבל על ידי הנמע% במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמע%
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  המועצה

  

  

  

הצדדי� קובעי� כי לבית המשפט השלו� בבאר שבע ולבית המשפט המחוזי בבאר שבע תהא הסמכות  .56
  .או מביצוע השירותי�/או הנובעי� מהסכ� זה ו/כי� הקשורי� והבלעדית והייחודית לדו% בסכסו

  :ולראיה באו הצדדי� על החתו�

עור� הדי%
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  חתימה

  
  מסמ� ג�

  רו�ח/אישור עו�ד

  רו+ח מאשר כי הסכ� זה נחת� מטע� עוה+ד על ידי/עו+ד, __________________________אני הח+מ
  אשר, )ז.ש� מלא ות(____________________________________________________ה+ה
או האישורי� /קבלו לש� כ� כל ההחלטות והינ� המוסמכי� לחתו� על ההסכ� בש� עוה+ד ולאחר שנת/הינו

  .הנדרשי� על פי די%

תארי�
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 זה נער� ואושר לחתימת המועצה ע+י היועמ+ש הסכ�
להתקשרות . למועצה בהיותו עומד בדרישות הדי%

ההסכ� מסדיר כראוי את יחסי . קד� מכרז כדי%
  .הצדדי�

  חתימה  תארי�
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1/ ג�נספח

  :תארי�  לכבוד

  ,.נ.ג.א
   עבודה מס�הזמנת: הנדו$

הסכ� מיו� מכ� ,  להסכ� בינינו למת% שירותי� משפטיי�בהתא�
  :את השירותי� המשפטיי� כמפורט להל%

   בזאת המועצהמזמינה

  :הנושא ו

  : זמני�לוחות 2

  : הערות3

  , רבבכבוד

 מועצה
המקומית 

  תל שבע

   בזאת קבלת ההזמנה דלעיל ומסכי� לבצעמאשר__________________________, הח+מאני
  פורט בהזמנה הנ+ל ובהתא� לתנאי ההסכ� בינינו מיו� המשפטיי� בהתא� למהשירותי�

  חתימה  תארי�
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  : המתקשרחתימת

  2/נספח ג�

  :תארי�  לכבוד
מועצה 

המקומית 
  תל שבע 

  ,.נ.ג.א

  �1976התשל�ו, ב� לחוק עסקאות גופי� ציבוריי�2 בדבר קיו� הוראות סע� הצהרה: הנדו$

�או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג /או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו  

  או הורשעו ביותר/לא הורשע ו, )�התאגיד�: להל%(______________.ז.ת/פ.ח, _________________
או כי במועד ההתקשרות חלפה / ו1976�התשל+ו, � ציבוריי�ב לחוק עסקאות גופי2משתי עבירות על פי סע� 

  .שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

או מנהל התאגיד והנני מוסמ� לית% /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו
  .הצהרה זו בש� התאגיד

  . והאמור בהצהרה זו הינו אמת,אני מצהיר בזאת כי הפרטי� שמסרתי לעיל הינ� נכוני� ומלאי�

  :ש� נות% התצהיר*_________________:ש� המתקשר

מס� תעודת *__________________:פ.ח. / ז.מספר ת
  :זהות

  :חתימת נות% התצהיר*

  אישור עו+ד

�עור� הדי$�: להל%(___________.ז.ת, ___________אני משמש כעור� הדי% של .1.(  
  במשרדי, עו+ד_______________________,הופיע בפני_____________הנני מאשר בזה כי ביו� .2

  ליו להצהיר את האמת וכי יהיהעור� הדי% ולאחר שהזהרתיו כי ע, _____________________ברח�
  .אישר את נכונות ההצהרה הנ+ל וחת� עליה, א� לא יעשה כ%, צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק

חותמת עוה�ד+ חתימה 
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  4/נספח ג�

  נוהל מחיקת חובות

  5/2012 המנהל הכללי חוזר
  2012 בדצמבר 20,  בטבת התשע+גז�

  המקומית לרשות חובותגוהל מחיקת ). 8(

  

339� ו338הנעשי� על פי סעיפי� , נועד להסדיר הליכי מחיקת חובותנוהל זח  1.1 
 132 ו+81וסעיפי� ) א( לצו המועצות המקומיות186סעי! , העיריות לפקודת

הנוהל בא להחלי! את נוהל ). מועצות אזוריות(לצו המועצות המקומיות 
  .6/02 והתוספת לו בחוזר מנכ+ל 4/01מחיקת החובות שפורס� בחוזר מנכ��ל 

מועצות אזוריות , מועצות מקומיות, על עיריות,  לאמור להל% בכפו!,הנוהל חל 1.2
  לרבות, המגיע לרשות המקומית לכל חובמקומיי� והוא מתייחס וועדי�
 שבו נקבע  מקו�למעט, קנסות וחובות אזרחיי�,  אגרות, היטלי�,ארנונה

  .בנוהל במפורש אחרת

, צוע פעולות נוספות של הסדרהכי אי% בהוראות הנוהל כדי למנוע בי, יודגש 1.3
בקרח ופיקוח על ידי משרד הפני� בנוגע למחיקת חובות על ידי הרשויות 

  .מעת לעת ועל פי שיקול דעתו של המשרד, המקומיות

   אבודי�מחיקת חובות שאינ� ניתני� לגביה H חובות

,  לפקודת העיריות338  בסעי!מקור הסמכות למחיקת חובות אבודי� מצוי 2.1
 81 וסעיפי�) ��צו חמו+�+: להל%) (א(רישא לצו המועצות המקומיות  186סעי! 

  ).+צו המוא�יז+: להל%)(מועצות אזוריות( לצו המועצות המקומיות132רישא ו+

: להל%(נדרש אישור מהממונה על המחוז ,  להוראות הדי% האמורותבהתא� 2.2
ת  במחיק. בלבד בחובות של חייב לעיריה אבודי�למחיקת חובות) +הממונה+

יש  , מקומיי� וועדי�מועצות אזוריות, חובות אבודי� במועצות מקומיות
או באישור המועצה ,  א% אי% צור� באישור הממונה.לפעול בהתא� לנוהל

  .האזורית במקרה של ועד מקומי

 רק כאשר מתקיימי� התנאי�  תותר, האמורות הדי% הוראות חוב לפימחיקת 2.3
  :הבאי�המצטברי� 

 רק  תותר,יחיד או תאגיד; חיקת חוב של חייג H מ בנכסהיעדר זכות 2.3.1
  בנכס מקרקעי% או בנכס זכות בעל של חייב שאיננובחובא� מדובר 

 אשר מימושו יכול לאפשר את פירעו%, ממש  של בעל ער� כלכליאחר
  . או חלקוהחוב

שהנכס ,  מועט יכולת חובכגו% בעל(ובנסיבות מיוחדות לגבי יחידי�
רשאית , )והנית% לפרעו% הוא דירת מגוריו זכויות בוהיחידי שיש לו 

מועד גביית החוב מהנכס למועד מימוש  הרשות המקומית לדחות את
 למועד שבו חדל החייב מלהחזיק בנכס וחדלה  או,הזכויות בנכס

  .העילה לדחיית המועד לגביית החוב

  החוב תשלו� לעתתחיה רשאית, פעלה הרשות המקומית כאמור
 186סעי! ,  לפקודת העיריות339 יפי� סעלפי(ובהתא� לסמכותה

לבחו% , )מוא+זה לצו 132� ו סיפא81מו+מ וסעיפי� הסיפא לצו 
  הפיגורי� שהצטברה על הקר% ריביתאפשרות למחיקת ההפרש שבי%

ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי ( חוק הרשויות המקומיות לפי
 לבי% ריבית החשב הכללי כמשמעותה בהודעה, 1980�התש+�) חובה

 שהיא מתפרסמת מזמ%  כפי,בדבר השיעור של ריבית החשב הכללי
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המצטברת על הקר% ) +ריבית החשב הכללי+: להל%(לזמ% ברשומות 
  , התקופהבאותה

  .וזאת מיו� גיבוש החוב ועד לתשלומו, בהתא� לנסיבות, כולו או חלקו

 ,הנובעי� ממצב חומרי קשה במיוחד של החייב,  חריגי�במקרי�
קומית רשאית לבחו% אפשרות למחיקת ריבית המ  הרשותתהא

החלטה .  או חלקה כולה,פיגורי� בשיעור העולה על האמור לעיל
כאמור לא תתקבל אלא לאחר שניתנה חוות דעת של מנחל מחלקת 

,  של צוות בכתבהרווחה ברשות המקומית בסוגיה והמלצה מנומקת
   ,)מיתמזכיר הרשות המקו, ובהיעדר מנכ+ל(שיורכב ממנכ+ל הרשות 

  ,נמחקה ריבית כאמור. הגזבר והיוע8 המשפטי בדבר מחיקת הריבית כאמור
  . חובתצור! המלצת הצוות לבקשה למחיקת

תבוצע בהסכמת , דחייה של המועד לגביית החוב בהתא� לאמור
  טענה כנגד ידו כל כי לא תועלה על, בכתבבצירו! הצהרתו, החייב
  ובכפו!בגי% פעולה כאמוראו התיישנות / לרבות טענת שיהוי ו,החוב

  ,לרישו� שיעבוד להבטחת פירעו% החוב
  . להנחיית היוע8 המשפטי של הרשות המקומיתבהתא�

המחלי! את , כגו% חייב מועט יכולת( קשי� ולגבי יחידי� במקרי�
  בנסיבותבדירת מגורי� אחרת בעלת ער% דומה דירת מגוריו

רשאית , )צא באלה מגוריו וכיודירת הנגשתכגו% הצור% ב, מיוחדות
H%הרשות המקומית להמשי� ולדחות את טוע  

  ולהעביר את החוב בנכסהגביה מעבר למועד שבו פסקה ההחזקה
  שמירה על זכותה של הרשות המקומית לגבות את� תו,לנכס החדש

 , כאמור לעילהצעדי� המתחייבי� מכ% החדש ונקיטת החוב מהנכס
  .מקומיתהרשות ה  היוע8 המשפטי שלבהתא� להנחיית

  . מהמועד שנקבע בחוק לתשלומי שני� משליש של לא פחות בפיגור החוב2.נ.2

   הליכי גביהמיצוי 2.3.3

  , די% פי גבייה מנהליי� על בהליכיכי על הרשות המקומית לנקוט, יובהר
 ובכלל זה משלוח של  החובאשר ישקפו מאמ8 רציני לגביית

 למצות יש � לגבי תאגיד. מכתבי התראה וביצוע הליכי עיקול
בהתא� ,  אפשרות הגביה מבעלי השליטה את זאתבמסגרת
תיקוני חקיקה (לחוק הסדרי� במשק המדינה) ג(8לסעי! 

1992�התשנ+ג) להשגת יעדי התקציב.  
 , קיימי� נושי� נוספי� הא� יש לבדוק�  ותאגידלגבי יחיד
  נוספי� וככל הליכי גביה אחר, הנית% ככל,להתחקות
  .יה�להצטר! אל, כאלהשקיימי� 

 תקבע מועצת הרשות המקומית, מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 ביחס  בנוגע להליכי גביה שיש לנקוט כללי� מועצהבהחלטת
 קבלת  בטר�).היקפו וכיו+ב,  החוב סוגלפי( שוני�לחובות

 המועצה חוות דעת� של הגזבר  בפניתונח, החלטה כאמור
  .והיוע8 המשפטי בנושא

  : הבאי� לענייני�,בי% היתר, תתייחס, יינקטו  גביההחלטת המועצה אלו הליכי

  . זכויות בנכסי� בידי החייב קיומ% של בדברהזמנת חקירה •

ליכי� אלה ה ש ככל,נקיטת הליכי� של פשיטת רגל עד לסיומ� •
•.  ממשית לרשותתועלת יביאו
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  4/נספח ג�

קת חוב במועצה תוגש  בקשה למחי�לי� בקשה למחיקת חובות אבודי�  2.4
הבקשה תכלול את הפרטי� .  המצ�יב1 על המחוז לפי טופס הלאישור חממונ

  :הבאי�

  .מקור החוב ומועד היווצרותו, שיעור החוב: פרטי החוב 2.4.1

העתק של החלטת מועצת העיריה בדבר ההליכי� שיש לנקוט ביחס  2.4.2
  .לסוג החוב המדובר

  .הגזבר והיוע8 המשפטי כי תנאי הנוהל מתקיימי�, הצהרה של ראש הרשות 2.4.3

נדרשת ג� , בכל מקו� בנוהל זח שבו נדרשת חתימתו של ראש הרשותכי , יובהר
  .א� מונח לרשות, חתימתו של החשב המלווה

מועצות , כי במחיקה של חובות אבודי� במועצות מקומיות, כאמור לעיל יודגש 2.5
 א� אי% צור� באישור של .יש לפעול בהתא� לנוהל, אזוריות וועדי� מקומיי�

  . האזורית במקרה של ועד מקומיאו באישור המועצה, הממונה

  מחיקת חובות שאינ� אבודי� מטעמי� אחרי�. 3

 לפקודת 339 אבודי� מצוי בסעי!  שאינ� חובות למחיקת הסמכותמקור 3.1
  . חמוא+ז לצו132 סיפא ו81Hוסעיפי� ,  סיפא לצו המו+מ186סעי! , העיריות

לגבי מחיקת חובות שאינ� אבודי� , בהתא� להוראות הדי% האמורות 3.2
 לגבי חובות. 1נדרש אישור השר, למועצה מקומית ולמועצה אזורית, למועצה

  . משתיי� הוא שאליה נדרש אישור של המועצה האזורית,לוועד מקומי

  :מחיקת חובות לפי סעי! זח תותר בהתא� לאמור להל% 3.3

3.3.1 H המקומית רשאית למחוק את החוב רק  הרשותחוב ארנונה של יחיד 
עו בתקנות ההסדרי� במשק המדינה א� החייב עומד בתנאי� שנקב

  ,) מארנונההנחה(
או בהתא� לתנאי� , ) תקנות ההנחה מארנונה Hלהל% (H  1993חתשני�ג

  .כמפורט להל%,  די%כלשנקבעו לפי 

 שנוצרו בתקופה שבח היה החייב זכאי להנחה על  ארנונהחובות 3.3.1.1
 זכאות להנחה  די% הקובע או לפי כל, מארנונהפי תקנות ההנחה

כגו% אי הגשת ,  לא נוצלה מסיבות חריגות וההנחה,המארנונ
בקשה או אי תשלו� יתרת ארנונה בשנת הכספי� מסיבות של 

 לתת  היהחוסר יכולת כספית H המחיקה תחיה בשיעור שבו נית%
או בהתא� לקבוע לפי כל , הנחה לפי תקנות ההנחה מארנונה

 הגשת  המבקש בעת החומרי שלוהכל בהתחשב במצבו, די%
  . למחיקת החובשההבק

אשר במועד המחיקה חלי� עליה� , חובות ארנונה של חייבי� 3.3.1.2
 , מארנונה לתקנות ההנחה2תנאי זכאות להנחה כאמור בתקנה 

א! שלא התקיימו במועד היווצרות החוב H מועצת הרשות 
 עד שיעור  אלההמקומית רשאית לקבוע כללי� למחיקת חובות

 אילו , מארנונהנחה לתת על פי תקנות הה שנית% היהההנחה
  .התקיימו במבקש תנאי הזכאות במועד שבו נוצר החוב

,  י+פ תשס+ד ,1S80עט� , 5264, י+פ תשסHיד( על המחוזות□תשר אצל את סמכותו לממוני
1998,5275.(
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  4/נספח ג�

  

בהתחשב , ייקבעו תנאי� ומבחני משנה לזכאות,  אלהבכללי�
  את הסמכות יש להפעיל. בנכסהחומרי של המחזיק במצבו

 תמרי8 שלא לשל�  בנכס למחזיקלתת על מנת שלא ,בצמצו�
ולא , זכאי בעתיד להנחה  מחשבה שמא יהיה מתו�,חובות

בטר� , ליצור מצב של אי שוויו% כלפי מי ששילמו כדי% ובמועד
  .גובשה זכאות� להנחה

  תשלו� של בהסדרת בהתא� לסעי! זח מותנית חובמחיקת
  .ייב הח הארנונה שליתרת חוב

 הפרשי  בתוספת, הארנונה יתרת חוב תשול� כי ככלל,יובהר 3.3.1.3
על א! . וריבית כדי% ממועד התגבשותו של החיוב הצמדה
 שיקבעו  לפי כללי�,תחיה הרשות המקומית רשאית, האמור

 לבחו% אפשרות למחיקת ההפרש שבי% ריבית הפיגורי� , ידהעל
ת ריבי(שהצטברה על הקר% לפי חוק הרשויות המקומיות 

לבי% ריבית , 1980�התש+�) והפרשי הצמדה על תשלומי חובה
  השיעור של ריבית בדברהחשב הכללי כמשמעותה בהודעה

 מזמ% לזמ% ברשומות  מתפרסמתכפי שהיא,  הכלליהחשב
המצטברת על הקר% באותה ) +ריבית החשב הכללי+: להל%(

 גיבושו של  מיו�וזאת, בהתא� לנסיבות, כולו או חלקו, תקופח
  .וב ועד לתשלומוהח

 חומרי קשה במיוחד של  ממצבהנובעי�,  חריגי�במקרי�
הרשות המקומית רשאית לבחו% אפשרות  תהא, החייב

כולה ,  פיגורי� בשיעור העולה על האמור לעיל ריביתלמחיקת
 אלא לאחר שניתנה חוות  תתקבלהחלטה כאמור לא. או חלקה

יה דעת של מנחל מחלקת הרווחה ברשות המקומית בסוג
 שיורכב ממנכ+ל הרשות  צוות של בכתבוהמלצה מנומקת

הגזבר והיוע8 , ) הרשות המקומית מזכיר,ובהיעדר מנכייל(
,  כאמור ריביתנמחקה.  כאמורהריביתבדבר מחיקת , המשפטי

  . למחיקת חוב הצוות לבקשה המלצתתצור!

  :)מי� ותיעול, רחובות, ביוב(חוב של יחיד בגי% היטלי� ואגרות פיתוח 3.3.2
וונת משרד הפני� להימנע מאישור של מחיקת חוב מסוג היטלי� בכ

שכ% ח� חלי� על אד� שהוא ,  לנוהל זח3ואגרות פיתוח לפי סעי! 
  .בעל נכס ובגי% הנכס

או בהסדר ,  לנוהל2.3נית% למחוק חובות אלה רק בהתא� לסעי! 
  .3.4פשרה לפי סעי! �

את חוק רשות מקומית אינה מוסמכת להעניק הנחות בהיעדר הור 3.3.3
לא יאשר משרד הפני� , לפיכ�. המסמיכה אותה להעניק אותה הנחה

נית% למחוק .* מחיקת חובות מכוח סעי! זח למי שאינ� יחידי�
או בהסדר פשרה לפי סעי! ,  לנוהל2.4חובות אלה רק בהתא� לסעי! 

3.4.  

  :לא תותר על פי סעי! זח מחיקת חוב בגי% 3.3.4

 .אגרות עבור שירותי� 3.3.4.1
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  תושאגרות ר 3.3.4.2

התקשרות או ,  חובות שנוצרו מתו% עסקה�  חובות אזרחיי�3.3 4.3
  .מערכת יחסי� בי% האזרח לרשות במישור הפרטי

 2.3 אבוד לפי סעי!  בחובנית% למחוק חובות מסוג זח רק א� מדובר
  .3.4או במסגרת הסדר פשרה לפי סעי! , לנוהל

  :חרי�הלי� הגשת הבקשה למחיקת חובות שאינ� ניתני� לגבייה מטעמי� א 3.3.5

 2בקשה למחיקת חוב כאמור תוגש לאישור הממונה על המחוז לפי טופס 
  .חמצ�יב

  :הבקשה תכלול את הפרטי� הבאי�

  .מקור החוב ומועד היווצרותו, שיעור החוב! פרטי החוב 3.3.5.1

  .העתק של החלטת המועצה בדבר הכללי� למחיקת חובות מסוג זה 3.3.5.2
העתק של המלצת ועדת הנחות למחיקת החוב המדובר  3.3.5.3

  ).בי חוב למועצה שאינו ארנונהלג(

4.3.3.S  כי , הגזבר והיוע8 המשפטי, הצהרה של ראש הרשות
  ,תנאי הנוהל מתקיימי�

רשאית הרשות המקומית למחוק כל ,  במסגרת הסדר פשרה H הסדרי פשרה3.4
ח% של יחיד ה% , )חובות אזרחיי� וכו�, היטלי�, אגרות, ארנונה(חוב המגיע לח 

  :□ הבאי□א� לכלליוזאת בהת, של תאגיד

בנוגע , או משפטית/עובדתית ו, הפשרה נובעת ממחלוקת של ממש 3.4.1
כגו% עצ� חוקיות (לקיומו של החוב הנדרש על ידי הרשות המקומית 

  ).,גובהו וכדו, תחולתו על החייב, תקפותו, החוב

גובה .  היא חלק מהסכ� פשרה בי% הרשות לחייב החובמחיקת 3.4.2
 הסדר הפשרה ייקבע בהתא� התשלו� שעל החייב לשל� במסגרת

לקשיי הגביה , לעוצמת המחלוקת והקשיי� המשפטיי�, לגובה החוב
  .ולסיכויי הגביה

קשיי גביה כשלעצמ� אינ� מחווי� עילה למחיקת חוב , ככלל 3.4.3
יש לפעול בהתא� להחלטת , במקרה כזה. במסגרת הסדר פשרה

  ,המועצה בדבר מיצוי הליכי גביה
 לעיל ונית% יהיה למחוק את החוב  של הנוהל2.3.3כאמור בסעי! 

נית% יחיה למחוק , על א! האמור וכחריג לכ�. בהתא� לאות� כללי�
  ,חוב בהתא� לסעי! קט% זה

במקרה שבו ננקטו הליכי גביה אשר שיקפו מאמ8 רציני לגביית החוב 
כי אי% , והתקבלה חוות דעת של הגזבר והיוע8 המשפטי של הרשות

לנוכח הסכו� אשר , של הליכי הגביהלרשות תועלת כלכלית מהמש� 
כגו% במקרה שמימוש עיקולי� , החייב מציע לשלמו לרשות המקומית

או שעלות הפעלת� של הליכי� אלה גבוהה , שהוטלו אינו אפקטיבי
  .ביחס לחוב

  :הלי� הגשת בקשה לאישור של הסדר פשרה 3.4.4

בקשה לאישור של הסדר פשרה כאמור תוגש לאישור הממונה על 
:הבקשה תכלול את הפרטי� הבאי�.  חמצי�ב3 טופס המחוז לפי
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 שיעור, מועד היווצרותו,  מקור החוב, החוב שיעור� פרטי החוב 3.4.4.1
  . הפשרה החייב וסכו� הנטע% ע+יחחוב

 , הפשרה להסדר של היוע8 המשפטי והגזבר בכתבאישור 3.4.4.2
 שההסדר  בגינ� ה� סבורי�הנימוקי� אשר  פירוט שלהכולל
  . לעיל3.4.3�3.4.1בנדיק  � המפורטי� בכלליעומד

 ולגבי בעיריח ( החוב של המלצת ועדת ההנחות למחיקתהעתק 3.4.4.3
  ). ארנונהחובות שאינ�

 תנאי  כי,הגזבר והיוע8 המשפטי,  של ראש הרשותהצהרה 3.4.4.4
  .מתקיימי� הנוהל

  תותר שלא שולמו קנסות מחיקת חובות בגי%� מחיקת חובות בגיו קנסות 3.5
 שלטו% החוק ועל פי  בעקרו% למנוע פגיעה מנתזאת עלבלבד ו במקרי� חריגי�

  כוללהמחיקה תתאפשר רק במסגרת מבצע. העיקרו% ש+לא יהא חוטא נשכר+
 . למבצע הפני� אישורו של מנכ��ל משרד קבלת ולאחר המקומיתשל הרשות

  . הפיגורי�מקנסות חלק אלא רק,  לא תאושר מחיקת הקר% של הקנס,ככלל

  : תכלול למחיקת קנסות לאישור של מבצעבקשה

  . ומועד היווצרות� הנכלל במבצעסוג הקנסות 3.5.1

  . הצפויי� להימחק והסכומי� החובותגובה 3.5.2

  . החובפרטי ההסדר למחיקת 3.5.3

  .מש� המבצע 3.5.4

  . ותוצאותיה� קודמי� שנערכו ברשות המקומית מבצעי� בדברפירוט 3.5.5

  . המבצע עריכת אתתיאור מפורט של הנימוקי� המצדיקי� 3.5.6

  . המבצעהמאשרת את,  המקומית הרשותעצת של החלטת מוהעתק 3.5.7

תוגש למנכ�ל המשרד בקשה מקובצת למחיקת כל החובות , ע� סיו� המבצע
.תו� פירוט החובות וסכומ� הכולל, שנכללו במסגרת המבצע
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  5/2012חוזר המנהל הכללי 
  2012 בדצמבר 20, ז� בטבת התשע+ג

1טופס  __ הממונה על מחוז:אל
 

 
  ת עיריי:מאת

   לפקודת העיריות338בקשה למחיקת חוב לפי סעי! 

  )חוב בפיגור של שלוש שני� לפחות ונראה שאינו נית$ לגביה(

  ___,___,_________:בקשה מס� 
  סידורי* סגרו סס  סס חעיריח

 

  :מצהירי� ביחס לחוב האמור לעיל כי,  מטהאנו החתומי�

התקבלה החלטת מועצה בדבר הליכי הגביה שיש לנקוט ביחס לסוג  .1
על ההחלטה לכלול את התארי� (רצ+ב העתק ההחלטה. החוב המדובר

  ). המועצהשבו אושרה ע+י

ננקטו ומוצו כל הליכי הגביה שעליה� החליטה מועצת העיריה ביחס  .2
דרש על פי חוזר מנכ+ל משרד הפני� ביחס לסוג זה של חוב בהתא� לנ

  .למחיקת חובות

  .התקיימו שאר ההליכי� והתנאי� למחיקת החוב בהתא� לנוהל .3

  יועמ+ש הרשות  גזבר הרשות  ראש הרשות

)א� מונה(חשב מלווה

שיעור החוב 
בעת הגשת 

  הבקשה

  שיעור
  החוב
  הנומינלי

  מועד
  היווצרות
  החוב

  ש� החייב  ח�פ/ת�ז  מקור החוב
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  5/2012חיזר המנהל הכללי 
  2012 בדצמבר 20,  בטבת התשע+גז�

  3 טופס _______הממונה על מחוז: אל

  __________  רשות מקומית:מאת

  בקשה לאישור הסדר פשרה

  ). לצו תמוא+ז132� סיפא ו81וסע� ,  לצו חמו+מ סיפא186סעי ;  לפק� העיריות339 סע� לפי(

 

  או המשפטית בתמצית פירוט השיקולי� שהשפיעו על סכו� הפשרה בתמצית/פירוט המחלוקת העובדתית ו

  .רצי�ב העתק של המלצת ועדת הנחות

  :מצהירי� ביחס לחוב האמור לעיל כי, אנו החתומי� מטה

  .המחיקה תואמת את הוראות חוזר מנכ+ל ביחס להסדרי פשרה .1

במקו� שבו ( תואמת את הכללי� שנקבעו בהחלטת הרשות המקומית בעניי% המחיקה .2
  ).נדרשת החלטה כזו

  ).לגבי חוב למועצה שאינו ארנונה(החוב הומל8 למחיקה עי�י ועדת הנחות .3

  יועמ+ש הרשות  גזבר הרשות  ראש הרשות

()חשב מלווה 

  סכו�
  הפשרה

  שיעור
  החוב

  הנטע$
  ע� ו

  החייב

  שיעור
  החוב

  בספרי
  הרשות

  מועד
  היווצרות

  החוב

  ש�  ח�ס/ת�ז  סקור החוב
  החייב
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  מועצה המקומית תל שבעלכבוד 
  (עצה�או �המו/�המזמי$� ו �להל% (

�עור�: להל$(_______________________אישור על קיו� ביטוחי� של: הנדו$  
�עבור ( �השירותי��: להל$(שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה ( הדי$

  ________המזמי$ כמפורט בהסכ� מיו�
בפוליסות או כללנו את השירותי� /אנו ערכנו לעור� הדי% פוליסות לביטוח בגי% השירותי� ו. 1

  __________________________________:כמפורט להל%, קיימות של עור� הדי%
או /או עובדיו בגי% אבד% ו/לכיסוי אחריות על פי די% של עור� הדי% ו

, או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמי%/נזק לגו! ו
  .או בקשר ע� ביצוע השירותי�/בגי% ו, לעובדיו ולמי מטעמו

ביטוח אחריות חוקית . א
�ביטוח (כלפי הציבור 
�  )צד שלישי

 

  :פוליסה מספר

  :גבולות אחריות  .למקרה ולתקופת ביטוח שנתית 0 1,000,000ס� 
או בקשר ע� /הביטוח מכסה את אחריות המזמי% ועובדיו בגי% ו

  .מעשה או מחדל של עור� הדי% ומי מטעמו בביצוע השירותי�
  :תנאי� מיוחדי�

  .הפוליסה כוללת סעי! אחריות צולבת. 2

 

  .המזמי%כלפי , הביטוח מכסה תביעות תחלו! של המל+ל. 3

 

סכו� השתתפות עצמית בגי% מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי 
  . 40,0000ביטוח הנובעי� מסיבה מקורית אחת לא יעלה על ס� 

  :השתתפות עצמית

או חוק /לכיסוי אחריות עור� הדי% על פי פקודת הנזיקי% ו
או מחלות מקצוע /האחריות למוצרי� פגומי� בגי% תאונת עבודה ו

  .בדי� המועסקי� על ידו בביצוע השירותי�שיגרמו לעו

  ביטוח חבות מעבידי�. ב

 

  :פוליסה מספר

  .ולתקופת ביטוח שנתית 0 20,000,000 �למקרה ו 0 6,000,000ס� 
  :גבולות אחריות

הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמי% ועובדיו היה ותוטל 
ות או מחל/עליה� אחריות כמעביד לנזקי� בגי% תאונת עבודה ו

  .מקצוע שיגרמו לעובדי עור� הדי% בקשר ע� ביצוע השירותי�

  :תנאי� מיוחדי�

סכו� השתתפות עצמית בגי% מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי 
  . 20,0000ביטוח הנובעי� מסיבה מקורית אחת לא יעלה על ס� 

  :השתתפות עצמית

או /% ואו עובדיו בגי% אבד/לכיסוי אחריות על פי די% של עור� הדי% ו
נזק כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמי% 

בגי% מעשה או מחדל טעות או השמטה , ולעובדיו ולמי מטעמו
  המהווי� הפרת חובה מקצועית במהל�

  ביטוח אחריות מקצועית. ג
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או בקשר ע� ביצוע השירותי� כולל עיכוב ושיהוי הנובעי� /ו
  .מכ�

:  מספר פוליסה

  :גבולות אחריות

  : מיוחדי�תנאי�

  : עצמיתהשתתפות

  . לתקופת ביטוח שנתית7,000,000 �למקרה ו 0 3,500,000 ס�

  : מורחב לכסות נזקי� בגי%טוחהבי .1

אבד% מסמכי� ) ג(; הוצאת לשו% הרע) ב(; אי יושר עובדי�) א(
  .ומדיה מגנטית

  . חודשי� לפחות12 כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת הביטוח .2

או בקשר ע� / מכסה את אחריות המזמי% ועובדיו בגי% והביטוח .3
וע הפרת חובה מקצועית של עור� הדי% ומי מטעמו בביצ

  .השירותי�

   מועד התחלתאו______________ רטרואקטיבי תארי� .4
  .המוקד� מבניה�,  שירותי� מקצועיי� למזמי%מת%

 השתתפות עצמית בגי% מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי סכו�
  . 20,0000ביטוח הנובעי� מסיבה מקורית אחת לא יעלה על ס� 
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  ).כולל(_________________ועד______________�תקופת הביטוח היא החל מ .2

או /או בקשר למעשי ו/או המזמי% בגי% ו/עור� הדי% ועובדיו ו � בפוליסות הנ+ל ש� +המבוטח+ יהיה  .3

  .מחדלי עור� הדי% 

או /או חברות בת ו/או תאגידי� עירוניי� ו/מועצה המקומית תל שבע ו: +המזמי%+ לעניי% אישור זה .4
  .עובדי� של הנ+ל

  :בכל הפוליסות הנזכרות נכללי� הסעיפי� הבאי� .5
  .למעט כלפי מי שגר� לנזק בזדו%, או עובדיו/המזמי% ואו התחלו! כלפי /ביטול זכות השיבוב ו  .א

אלא , או לשנוי תנאיה� לרעה/או ביזמתנו ו/הביטוחי� לא יהיו ניתני� לביטול ביוזמת עור� הדי% ו  .ב

  ,במכתב רשו�, לאחר שנמסור לעור� הדי% ולמזמי% הודעה בכתב
  .או השינוי המבוקש/ יו� לפחות לפני מועד הביטול ו60

בפוליסת האחריות המקצועית לא יפחת מתנאי פוליסת אחריות מקצועית של עורכי היק! הכיסוי   .ג
  .די% אשר מוצעת על ידי חברת ביטוח שנבחרה לצור� כ� על ידי לשכת עורכי הדי% בישראל 

עור� הדי% לבדו אחראי לתשלו� דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלו� ההשתתפויות העצמיות  .6
  .הקבועות בה%

המפקיע או מקטי% או מגביל בדר� כלשהי את אחריותנו כאשר קיי� ) א� יש כזה(ליסות כל סעי! בפו .7
המזכה אותו , ולגבי המזמי% הפוליסות הנ+ל הוא +ביטוח ראשוני+, ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמי%

ללא זכות השתתפות, במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו
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 לחוק 59עה ממבטחי המזמי% להשתת! בנטל החיוב כאמור בסעי! בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תבי

  .ולמע% הסר ספק אנו מוותרי� על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ+ל, 1981 � תשמ+א , חוזה הביטוח

ההרחבות , הביטוחי� המפורטי� באישור זה הינ� בהתא� לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפו! לשינויי� .8
ישור זה ובלבד שאי% בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות והתנאי� המיוחדי� המפורטי� בא

  .המקוריות

שמות החותמי�  תארי�
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  �יינינ עגודניחשש ל לאתור שאלו$

  ת לתפקיד נות% שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה עבור מועצה המקומית תל שבע/מועמד

  פרטי� אישיי� .1
  _________________________________________________:ש� משפחה

  ___________________________________________________:ש� פרטי

  זהות' מס

  _____________________________________________:ברחו  :כתובת

  _____________:מיקוד______________________:ישוב/עיר

  _________________:טלפו% נייד' מס_____________________:טלפו%' מס

  ______________________:פקס' מס

  תפקידי� ועיסוקי� .2

לרבות ( שני� אחורה 4פירוט תפקידי� ועיסוקי� נוכחיי� ותפקידי� ועיסוקי� קודמי� לתקופה של 

  ).'ת וכד/כיוע8, ית/כקבל%, ת משרה בתאגיד/כנושא, ת/כעצמאי, ה/כשכיר

  ).עמותה וכיו+ב, שותפות, חברה(ד מכל סוג נא להתייחס ג� לתפקידי� בתאגי

  ).יש לציי% במפורש ג� תפקידי� בהתנדבות(נא להתייחס לתפקידי� בשכר או בהתנדבות 

התפקיד ותחומי   תאריכי העסקה
  האחריות

תחומי הפעילות של 
  המעסיק

  ש� המעסיק וכתובתו
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  5/נספח ג�

 

  בוריי�תפקידי� צי .3

  . לעיל2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידי� בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
  . שני� אחורה4נא להתייחס לתפקידי� נוכחי� ולתפקידי� קודמי� לתקופה של 

התפקיד ותחומי   תאריכי העסקה

  האחריות

י הפעילות של תחומ

  המעסיק

  ש� המעסיק וכתובתו

    

    

    

 

  תאריכי מילוי התפקיד

  הגו!  התפקיד
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  5/נספח ג

 

  חברות בדירקטוריוני� או בגופי� מקבילי� .4

  ,רשויות או גופי� אחרי�, פירוט חברות בדירקטוריוני� או בגופי� מקבילי� של תאגידי�
  .בי% א� ה� ציבוריי� ובי% א� שאינ� ציבוריי�

                                             
3  

   אות� שמות בעלי המניות שמינו� נא לפרט ג� �ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני .  חיצוני או מטע� בעלי מניותדירקטור
4

   כגו% חברות בוועדות או תפקידי� אחרי�

  תאריכי מילוי התפקיד

  הגו!  התפקיד

   

   

 

  . שני� אחורה4ת לתקופה של נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמו
פעילות מיוחדת 

  4 3בדירקטוריו%

תארי� התחלת   'סוג הכהונה
הכהונה ותארי� 

  סיומה

גו! ותחו� / רשות/ ש� התאגיד
  עיסוקו
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  5/נספח ג�

  קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 לפעילות ,שירות כאזרח המקבלשלא , זיקה או קשר, או לגו! שאתה בעל עניי% בו, או היו ל�, הא� יש
לתאגידי� סטטוטוריי�  ובכלל זה זיקה או קשר(מועצה המקומית תל שבע או לגופי� הקשורי� אליה 

  ?)שבשליטת מועצה המקומית תל שבע או לגופי� אחרי� שהיא קשורה אליה�

קשר באופ% נא לציי% כל זיקה או .  שני� אחורה4נא להתייחס לזיקות ולקשרי� נוכחיי� ולתקופה של 

  .מפורט

או /או בגופי� מקבילי� בו ו, או מכה% כדירקטור/ לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגו! ו� בגו! " בעל עניי%"

אי% צור� לפרט אחזקה שלא כבעל עניי% בתאגיד כמשמעו . או יוע8 חיצוני לו/או מייצג אותו ו/עובד בו ו

  .5 בבורסהבתאגידי� הנסחרי�, 1968 �התשכייח , בחוק ניירות ער�

  לא/ כ% 

,א� כ%
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________:י/פרט
________________________________________________________________________  

  ייצוג נגד המועצה. 6

השגות או הליכי� משפטיי� , עררי�, הא� הנ� מטפל או שטיפלת בחמש השני� החולפות בתביעות
?כלשה� נגד מועצה המקומית תל שבע 

                                             
1968�תשכ+ח,  ניירות ער�חוק 

�בתאגיד , +בעל עניי%+  
מי שרשאי למנות דירקטור אחד או , או מכוח ההצבעה בו, מי שמחזיק בחמישה אחוזי� או יותר מהו% המניות המונפק של התאגיד) 1(

או תאגיד שאד� , י שמכה% כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללימ, או את מנהלו הכללי, יותר מהדירקטורי� של התאגיד
  או רשאי, או מכוח ההצבעה שבו,  או יותר מהו% המניות המונפק שלו25%כאמור מחזיק 

 בנאמנות כמחזיק בניירות תפותיראו מנהל קר% להשקעות משו) א (�לעני% פסקה זו ;  או יותר מהדירקטורי� שלו25% למנות
; יראו ג� את הנאמ% כמחזיק בניירות הער� האמורי�, החזיק אד� בניירות ער� באמצעות נאמ%) ב(לעניי% ; הער� האמורי�

  +נאמ%+, לעניי% זה

�, )ו)(2)(א(46 למעט חברת רישומי� ולמעט מי שמחזיק בניירות ער� רק מכוח תפקידו כנאמ% להסדר כמשמעותו לפי סעי! 

  ;הכנסה'  לפקודת מס102 בסעי! בהגדרתו, להקצאת מניות לעובדי�, או כנאמ%

  .למעט חברת רישומי�, חברה בת של תאגיד) 2(
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  5/נספח ג�

  לא/ כ% 

  :י/פרט  ,א� כ%

   לגבי קרובי משפחה1�6פירוט תפקידי� כאמור בשאלות . 7

  . לעיל לגבי קרובי משפחת�2�6וט כאמור בסעיפי� פיר

  .כהונות וייצוג בהווה בלבד, יש להתייחס לתפקידי�

: למשל(סוג הקרבה המשפחתית והפרטי� הרלבנטיי� שנדרשו בשאלות לעיל , נא לפרט את ש� הקרוב

ה סוג תארי� התחלת הכהונ, יש לפרט ש� התאגיד ותחו� עיסוקו, ת זוג� חברה בדירקטוריו%/א� ב%

  ).הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריו%

 צאצא ומי שסמו� על שולחנ�, הורה, תזוג/ ב%�" קרוב"

  זיקות לכפופי� או לממוני� בתפקיד. 8
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ה /או כפופי� ל� בתפקיד שאליו את, )במישרי% או בעקיפי%(ה ומי שאמורי� להיות ממוני� עלי� /הא� את

  ? אחרי� מכהני� בכהונה משותפת בארגוני�, ת/מועמד

  י/פרט: א� כ%

קשרי משפחה או זיקות , קשרי� עסקיי�, הא� מתקיימי� ביניכ� יחסי כפיפות במסגרות אחרות

  ?אחרות

  לא/ כ% 

  

  העלולי� להעמיד� במצב של חשש לניגוד ענייני�, תפקידי� וענייני� של� או של קרובי� .6

שעלולי� להעמיד אות� במצב , רובי� של� או של ק,שלא פורטו לעילהא� ידוע ל� על תפקידי� וענייני� 

  ?ת/ה מועמד/של חשש לניגוד ענייני� בתפקיד שאליו את

  .צאצא ומי שסמו� על שולחנ�, הורה, ת זוג/ ב%�" קרוב"

  לא/ כ% 

  __________________________________________________  :י/פרט  ,א� כ%

ולי� לשע, מקורבי�ל כהונות וענייני� של קרובי� האחרי� וש, עיסוקי�, תפקידי�  .9

  ענייני�להעמיד� במצב של חשש לניגוד 

שאליה� לא התבקשת , כהונות וענייני� אחרי� של קרובי� האחרי�, עיסוקי�, הא� ידוע ל� על תפקידי�

שעלולי� להעמיד , )ובכלל זה חברי� קרובי� ושותפי� עסקיי�( או של מקורבי�, להתייחס בשאלות לעיל

  ?ת/ה מועמד/אות� במצב של חשש לניגוד ענייני� בתפקיד שאליו את

  .ס ג� לאחי� ולבני זוג� ולקרובי� שאינ� מדרגה ראשונהנא להתייח

תפקידי� ועיסוקי� של , לדוגמה( לעיל 8�נא להתייחס במיוחד לנושאי� שעליה� נשאלת בשאלות ו

  ).וקשר שיש לה� לפעילות הרשות המקומית, חברויות בדירקטוריוני� או בגופי� מקבילי�, קרובי� אלה

  לא/ כ% 

__________________________________________________  :י/פרט  ,א� כ%
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  פירוט קורות חיי� ועיסוקי�5/�נספח ג

הכוללות השכלה ופירוט , מעודכנות ליו� מילוי השאלו%, י בנפרד קורות חיי�/נא צר! .10

  .כולל תאריכי�, עיסוקי� בעבר ובהווה

  אחזקות במניות .11

של� או של , או שותפות בגופי� עסקיי� כלשה�, במישרי% או בעקיפי%, פירוט החזקת מניות בתאגידי�

�ח "התשכ, ד כמשמעו בחוק ניירות ער�ור� לפרט אחזקה שלא כבעל עניי% בתאגיאי% צ. קרובי� 1968 

  .6בתאגידי� הנסחרי� בבורסה

  .צאצא ומי שסמו� על שולחנ�, הורה, ת זוג/ ב%�" קרוב"

  לא/ כ% 

  :י/פרט, א� כ%

                                             
6 

1968�תשכ+ח,  ניירות ער�חוק 
�בתאגיד , +בעל עניי%+  

מי שרשאי למנות דירקטור אחד , או מכוח ההצבעה בו,  שמחזיק בחמישה אחוזי� או יותר מהו% המניות המונפק של התאגידמי )1(
או תאגיד שאד� , מי שמכה% כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או את מנהלו הכללי, ידאו יותר מהדירקטורי� של התאג

 או יותר מהדירקטורי� 25%או רשאי למנות , או מכוח ההצבעה שבו,  המונפק שלויות או יותר מהו% המנ25%כאמור מחזיק 
�לעני% פסקה זו ; שלו  

  לעניי%; יירות הער� האמורי� מנהל קר% להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניראו  )א(
  +נאמ%+, לעניי% זה; יראו ג� את הנאמ% כמחזיק בניירות הער� האמורי�,  אד� בניירות ער� באמצעות נאמ%החזיק  )ב(

�, )ו)(2)(א(46 למעט חברת רישומי� ולמעט מי שמחזיק בניירות ער� רק מכוח תפקידו כנאמ% להסדר כמשמעותו לפי סעי! 

  ;הכנסה'  לפקודת מס102בהגדרתו בסעי! , לעובדי�להקצאת מניות , או כנאמ%

  .למעט חברת רישומי�,  בת של תאגידחברה )2(

תחו� עיסוק 
  הגו!/התאגיד

  אחוזי החזקות

ש� המחזיק א� 
  המחזיק אינו המועמד

  ש�

  הגו!/התאגיד
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  5/נספח ג�

 

מכירת� או שימוש בה� עשויי� להעמיד% במצב של חשש לניגוד , נכסי� שאחזקת� .12

  ענייני�

מכירת� או שימוש בה� עשויי� , קת�שאחז, הא� קיימי� נכסי� אחרי� בבעלות� או בבעלות קרובי�
  ?להעמיד� במצב של ניגוד ענייני� ע� התפקיד שאליו אתה מועמד

  .צאצא ומי שסמו� על שולחנ�, הורה, ת זוג/ ב%�" קרוב"

  לא/ כ% 

  __________________________________________________  :י/פרט  ,א� כ%

  חבות כספי� בהיק! משמעותי .13

לחובות או להתחייבויות חייב כספי� או ערב , א� ישנ�, קרובי� או מי משותפי� העסקיי�, ה/הא� את
?כלשה�

תחו� עיסוק 

  הגו!/התאגיד

  אחוזי החזקות

ש� המחזיק א� 
  המחזיק אינו המועמד

  ש�

  הגו!/התאגיד
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  5/נספח ג�

  לא/ כ% . צאצא ומי שסמו� על שולחנ�, הורה, ת זוג/ ב%�" קרוב

  _____________________  :י/פרט  ,א� כ%

  נכסי� אחרי� שעלולי� להעמיד� במצב של חשש לניגוד ענייני� .14

ני� שעשויי� להעמיד אות� במצב של חשש לניגוד עניי, שלא פורטו לעיל, הא� ידוע ל� על נכסי� אחרי�

  ?ת /ה מועמד/בתפקיד שאליו את

של , )ובכלל זה חברי� קרובי� ושותפי� עסקיי�(של מקורבי� , של קרובי�, נא להתייחס לנכסי� של�

  .גופי� שאתה בעל עניי% בה� ושל גופי� שקרובי� או מקורבי� ה� בעלי עניי% בה�

  .נא להתייחס ג� לאחי� ולבני זוג� ולקרובי� שאינ� מדרגה ראשונה

או /ו, בי% במישרי% ובי% בעקיפי%, או זכויות הצבעה בו/ לרבות מי שיש לו אחזקות בגו! ו�בגו! " ל עניי%בע"

  .או יוע8 חיצוני לו/או מייצג אותו ו/או עובד בו ו/מכה% בדירקטוריו% או בגופי� מקבילי� בו ו

  לא/ כ% 

__________________________________________________  :י/פרט  ,א� כ%
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  חתימה

  5/נספח ג�

   הצהרה� חלק ג� 

  ____________________'ז מס.ת__________________________ה מטה/אני החתו�
  :ה בזאת כי/מצהיר

  .נכוני� ואמיתיי�, ה� מלאי�, לקרובי ולמקורבי, בקשר לעצמי, כל המידע והפרטי� שמסרתי בשאלו% זה. ו

אלא א� , ה� מידיעה אישית, לקרובי ולמקורבי, בקשר לעצמי, כל המידע והפרטי� שמסרתי בשאלו% זה .2
שבו הפרטי� אינ� ידועי� לי במלוא� וזאת במקרה , כ% נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה

  .או אינ� ידועי� לי מידיעה אישית/או בחלק� ו/ו

במצב של חשש לניגוד  מעבר לפרטי� שמסרתי בשאלו% לא ידוע לי על כל עניי% אחר שעלול לגרו� לי להיות .3
  .ענייני� ע� התפקיד

שש לניגוד ענייני� במילוי ת להימנע מלטפל בכל עניי% שעלול לגרו� לי להיות במצב של ח/אני מתחייב .4
  .עד לקבלת הנחייתה של היועצת המשפטית של מועצה המקומית תל שבע בנושא, התפקיד

במהל� הדברי�  או יתעוררו, ת לכ� שבמקרה בו יחולו שינויי� בתוכ% הצהרותיי בשאלו%/אני מתחייב .5
איווע8 ביועצת , נייני�העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד ע, סוגיות שלא נצפו מראש, הרגיל

  .אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה, המשפטית של מועצה המקומית תל שבע

התשנ+ח , המידע יחול חוק חופש, במידת הצור�, מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד ענייני� שייער� לי .6
� 9981.  

תארי�
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  :תארי�

   סודיות לשמירתהתחייבות: הנדו$

נ
ס
פ
ח
 
ג
�
/
6  

  מרכז אזרחי תל שבע, לכבוד מועצה המקומית תל שבע 

  ,.נ.א.ג

במסגרת ) �השירותי��: להל%(הואיל ואנו נעניק שירותי ייעו8 וליווי משפטי למועצה המקומית תל שבע 
  :אנו מתחייבי� כלפיכ� בתקופת מת% השירותי� ולאחריה כדלקמ%, הסכ� בינינו לביניכ�

לבעלי , לתושביה, הנוגע למועצהמנהלי או אחר , תפעולי, אנו מתחייבי� לשמור בסודיות כל מידע עסקי .1
, אגב, שיגיע אלינו, לקניינה הרוחני או האחר, לפעילותה, לעסקיה, לקבלניה, או מחזיקי� הנכסי� בה/ו

  .בקשר או במהל� ביצוע השירותי�
 �רשימות , שיטות עבודה, תכניות מחשב, תוכניות, נתוני�:  לרבות�לעניי% התחייבות זו משמעו �מידע

  .קצועי או אישימידע מ, שמיות

וזאת למניעת אובד% , ידינו לגבי המידע הסודי שלנו�אנו מתחייבי� לנקוט באמצעי הזהירות הננקטי� על .2
  .המידע או הגעתו לאחר

  :התחייבות זו לא תחול על, למרות האמור לעיל .3
מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפ� לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו שלא   .א

  ;ב הפרת התחייבות זועק
  ;מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו  .ב
  .אינו חב לכ� חובת סודיות, למיטב ידיעתנו, מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר  .ג

  .פי הוראות כל די%� מידע אשר גילויו נדרש על  .ד

:חתימה: באמצעות, בכבוד רב
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  7/נספח ג�

  :תארי�  לכבוד
מועצה 

המקומית תל 
  שבע 

  ,.נ.א.ג

  התחייבות לשמירת סודיות: הנדו$

  במסגרת הסכ� ביניכ� לבי% עו+ד) �השירותי��: להל%(הואיל ואני אספק לכ� שירותי� מסוימי� 
  אני מתחייב כלפיכ�, לשירותי יעו8 וליויי משפטי למועצה) �עור� הדי$�: להל%(______________

  :בתקופת מת% השירותי� ולאחריה כדלקמ%

לבעלי , לתושביה, מנהלי או אחר הנוגע למועצה, תפעולי, ל מידע עסקיאני מתחייב לשמור בסודיות כ .1
  ,אגב, שיגיע אלי, לקניינה הרוחני או האחר, לפעילותה, לעסקיה, לקבלניה, או למחזיקי הנכסי� בה/ו

  .בקשר או במהל� ביצוע השירותי�
 �רשימות , יטות עבודהש, תכניות מחשב, תוכניות, נתוני�:  לרבות�לעניי% התחייבות זו משמעו �מידע

  .מידע מקצועי או אישי, שמיות

, ידי לגבי המידע הסודי של עור� הדי% המצוי בידי�אני מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הננקטי� על .2
  .וזאת למניעת אובד% המידע או הגעתו לאחר

  :התחייבות זו לא תחול על, למרות האמור לעיל .3
 או הפ� לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לי שלא מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי  .א

  ;עקב הפרת התחייבות זו
  ;מידע אשר אוכל להוכיח שהיה ידוע לי לפני שנמסר לי  .ב

  .אינו חב לכ� חובת סודיות, למיטב ידיעתי, מידע אשר קבלתי מצד שלישי אשר  .ג

  .פי הוראות כל די%� מידע אשר גילויו נדרש על  .ד

:�תארי: חתימה.: ז.ת: ש�, בכבוד רב
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  8/נספח ג�

  ערבות ביצוע

  :תארי�  לכבוד

מועצה 

המקומית תל 

  שבע 

  ,.נ.ג.א

  ערבות בנקאית: הנדו$

  אנו ערבי� בזה כלפיכ�) �עור� הדי$�: להל%(_________________.פ.ח/ז.ת___________________על פי בקשת

ר וזאת בקשר ע� ביצוע שירותי� משפטיי� בתחו� הגבייה עבו) ארבע מאות אל! ש+ח( 0 400,000לסילוק כל סכו� עד לס� של 

  .מועצה המקומית תל שבע

בשיעור ההתייקרות בי% המדד ) כללי(צמוד למדד המחירי� לצרכ% , אנו מתחייבי� לשל� לכ� כל סכו� או סכומי� עד לס� הנ+ל

 יו� מקבלת דרישתכ� הראשונה 14תו� ,  לבי% המדד שפורס� סמו� לפני יו� תשלו� סכו� הערבות2017שפורס� עבור חודש מאי 

או לדרוש את הסכו� , מבלי להטיל עליכ� לבסס או לנמק את דרישתכ� בתהלי� כלשהו או באופ% כלשהו, ינובכתב שתגיע אל

ומבלי לטעו% כלפיכ� טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לעור� הדי% , תחילה מאת עור� הדי% בתביעה משפטית או בכל דר� אחרת

  .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ�

שכל אחת מה% מתייחסת לחלק , ת תשלומו של הסכו� הנ+ל בפע� אחת או במספר דרישותאת� תהיו רשאי� לדרוש מאתנו א

  .בתנאי שס� דרישותיכ� לא יעלה על הס� הכולל הנ+ל, מהסכו� הנ+ל בלבד

  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

  . ועד בכלל31.8.2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

  . לא תענה31.8.2020 אחרי דרישה שתגיע אלינו

  . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת31.8.2020לאחר יו� 

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

  .דרישה בפקסימיליה או בתקשורת ממוחשבת לא תחשב כדרישה לעניי% כתב ערבות זה

  בנק
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