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 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע

( מבקש לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע "איגוד"ה)להלן: איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  .1

 . ודאיגל
 

רשויות מקומיות שקבלו על עצמן לפעול במשותף תחת  15המאגד  ,גוף סטטוטורי על פי חוקהינו איגוד ה .2

ת אזוריות ומועצ 3-ת מקומיות וומועצ 10עיריות,  2ארגון אזורי למען איכות הסביבה. באיגוד חברות 

  .ישובים הפרוסים בחבלי השומרון, בנימין ובקעת הירדן 100-ובהם למעלה מ

 
 השונות ומחלקותיהאיגוד ו, לעובדי מנכ"ל האיגודיו"ר האיגוד, , לאיגודהיועמ"ש יעניק ייעוץ משפטי ל .3

בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם לפי כל דין, לרבות ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, הליכי ערר 

 וכיו"ב, כמפורט במסמכי ההזמנה המלאים.
  

 .https://www.enviosh.org.il האיגוד באתר המלאים מופיעים מסמכי ההזמנה  .4
 

לגבי סולומון, מנהלת תחום פניות הציבור  מייל כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש ב את ההצעה, בצירוף .5

 "הצעה למתן כתובבנדון  gabi@enviosh.org.ilבדוא"ל  , ומנהלה, איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

במועד ובשעה הנקובים הצעה שלא תגיע למייל . 0012:שעה ב  .202211.9לא יאוחר מיוםיעוץ משפטי" 

  לעיל לא תידון.

 
הבלעדי, בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב לכל המשתתפים, להקדים או  ורשאי, לפי שיקול דעתהאיגוד  .6

לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים או תנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו. 

 ה הצעה להתקשרות ועל כן לא חלים עליה דיני המכרזים.ההזמנה אינה מהוו
 

גבי סולומון, מנהלת תחום פניות הציבור ומנהלה, איגוד ערים לאיכות שאלות הבהרה ניתן להעביר ל .7

 .gabi@enviosh.org.ilבדוא"ל  0014:בשעה  5.9.22עד ולא יאוחר מיום  , הסביבה שומרון

 והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.כרזים בלשונית מ תפורסמנה באתר האיגודתשובות 
 

 הליך בחירת היועמ"ש ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה המלאים .8

  .ההסכםלרבות 

מועצת שתבחן את הצעות המשתתפים, תראיין את המועמדים המתאימים, תמליץ ל ,ועדת המכרזים .9

 תפקיד על פי שיקול דעתה כמפורט במסמכי ההזמנה.על המועמד הראוי ביותר לאיגוד ה

 

 ההזמנה להציע הצעות מיועדת לשני המינים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.  .10

 
 גלעד בן ארי

    מנכ"ל האיגוד
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 : כללי .א

א מבקש והליך פנייה זה, במסגרתו המקיים  ("איגוד"ה)להלן: איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  .1
"( אשר הינו בעל ניסיון המציע" או "היועץ המשפטי)להלן: " איגודל משפטי חיצוני קבוע יועץלמנות 

שנים, והינו בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר  מחמשמעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת 
אשר  או בתחום המשפט הציבורי,ו/ תות מקומייורשואו ו/איגוד ערים העיקריים של  ומתחומי פעילות

 שירותים משפטיים כיועץ משפטי חיצוני קבוע. איגודק ליעני

חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ואין האיגוד יובהר, כי בהתאם להוראות הדין לא חלה על  .2
 לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין. 

 .https://www.enviosh.org.il האיגוד אתרב המלאיםניתן לעיין במסמכי ההזמנה  .3

לגבי סולומון, מנהלת תחום פניות הציבור ומנהלה, איגוד ערים לאיכות תן להעביר שאלות הבהרה ני .4
תשובות  .gabi@enviosh.org.ilבדוא"ל  0041:בשעה  5.9.2022עד ולא יאוחר מיום  , הסביבה שומרון

 והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה. ,בלשונית מכרזים תפורסמנה באתר האיגוד

לפנות אל המציעים, או אל מי מהם לקבלת הבהרות, השלמות או תיקונים ביחס הא רשאי יהאיגוד  .5
 להצעותיהם.

 ,פורסם באתר האיגודבהודעה שת ,בכל עת ,הבלעדי ולפי שיקול דעת ,רשאיהאיגוד הא יבנוסף  .6
לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים  להקדים או

 .לפנייה זו

ולהניח באופן  ",הצעה למתן יעוץ משפטיההצעה יש להכניס למעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב " את .7
ידני בתיבת המכרזים, עד המועד האחרון להגשת הצעות. למעטפת ההצעה יש לצרף את כל המסמכים 

 פי תנאי ההזמנה. הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל.-הנדרשים על

למען הסר ספק  .תוגש במקור ותהיה חתומה על ידי המציע ,כל המסמכים הנלווים בצירוף ,ההצעה .8
 .לנספחיה ולהצעה ,כי אין להוסיף התניות או סייגים כלשהם לנוסח הפנייה יובהר

 הליך בחינת ההצעה ותנאי ההתקשרות עם היועץ המשפטי יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה המלאים .9
  .וההסכם

 תנאי סף להגשת הצעה: .ב

 ישתתף מציע בהזמנה זו אלא אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים: לא  .1

, המחזיק ברישיון ישראלי לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין עורך דיןהמציע עצמו הינו  .א
 שנים. 5לפחות 

האיגוד העיקריים של  ובאחד או יותר מתחומי פעילותהמציע הינו בעל בקיאות וניסיון מוכח  .ב
  ובכלל זה:
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סביבה, תאגידים עירוניים, רשויות מקומיות ומשפט מנהלי לרבות  דיני איכות (1)
 חוקי עזר, דיני רישוי עסקים. 

 התמצאות בחקיקה ודיני איגודי ערים. (2)

 דיני עבודה בכלל ודיני עובדים ברשויות מקומיות.  (3)

 דיני מכרזים.  (4)

 התמצאות בדיני מקרקעין.  (5)

 התמצאות בדיני תכנון ובנייה. (6)

 ניסיון בליטיגציה.  (7)

 יקה ביו"ש והתמצאות בתחומי טיפול המנהל האזרחי. חק (8)

 תבחן מועמדתו של עורך דין, שהתקיימו לגביו אחד או יותר מאלה: לא .2

הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון, וטרם  .א
לרצות את  חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים

 עונשו, לפי המאוחר.

 .של האיגודעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי  .ב

 הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר. .ג

 פירוט תחומי הפעילות: -שירות המשפטי ה .ג

זכאי בגינו יהיה  שירות משפטי שוטףידי היועץ המשפטי יכללו -שירותי הייעוץ המשפטי שיוענקו על .1
פי הזמנה -מסר ליועץ המשפטי עליאשר יוכן "שירות נוסף" היועץ המשפטי לתמורה חודשית קבועה, 

  כמפורט מטה. נפרדת ובגינו יזכה היועץ המשפטי לתמורה נוספת

ויבצע את כל  איגודהיועץ המשפטי החיצוני הקבוע יעניק ייעוץ משפטי שוטף )בכתב ובע"פ( ל .2
 על פי כל דין. באיגוד שפטי של התפקידים המוטלים על יועץ מ

 השירות המשפטי השוטף כולל: .3

מתן ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות האיגוד ונושאי משרה או בעלי תפקידים  -
 בו ובכלל זה ובהתאם לצורך. 

 מתן חו"ד, תכתובת וייעוץ משפטי שוטף.  -

 הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי פנים וחוץ.  -

 . מליאת האיגוד בישיבות השתתפות -

 ליווי משפטי של האיגוד אל מול גורמים שונים. -

 שעות עבודה בממוצע בחודש.  10היקף השעות המוערך לייעוץ שוטף, עומד על  -

בתוספת מע"מ עבור שירות ₪  4,000המקסימלי עבור העלות החודשית השוטפת הינה סך של  המחיר .4
בתוספת מע"מ לכל שעת ₪  500שוטף, יתומחר בסך של כל שירות משפטי שאינו נכלל בייעוץ ה .זה

 )המציע יהיה רשאי לתת הנחה על מחירים אלו כמפורט במסמכי ההזמנה(.ייעוץ. 
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 לעמוד בכל התנאים כדלקמן: מתחייבהמשפטי  היועץ .5

 ;להכיר את הוראות הדין הרלבנטיות .א
 ;במיומנות וברמה מקצועית נאותה ,לבצע את השירותים בנאמנות .ב
בין אם ממשרדו ובין אם מחוץ  יר את ביצוע השירותים לטיפולו של עורך דין אחרלא להעב .ג

 למשרדו; 
 ;ללא קבלת אישור מוקדם איגודלהתחייב בשם הלא  .ד
למען  ;לא לבצע כל פעולה שיש או שעלול להיות בה ניגוד עניינים בהקשר להתחייבויותיו .ה

רש היועץ המשפטי לחדול מכל הסדר הטוב מובהר, כי עם קבלת הודעה על זכייתו במכרז נד
פעולה ו/או ייעוץ ו/או ייצוג שעלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים, ולא לקחת על 
עצמו ייצוג ו/או ייעוץ שעלולים להעמיד אותו במצב כאמור. המפורט לעיל הינו בנוסף על 

 האיסור החל על היועץ המשפטי להיות בניגוד עניינים אישי;
 ;כל מידע רלוונטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותאיגוד הלהעביר לידי  .ו
, להתייצב לפגישות במקומות נוספים ככל שיידרש ,על פי תיאום מראשהאיגוד להגיע למשרד  .ז

 ;ולבעלי התפקידים בההאיגוד ולהעניק ייעוץ וליווי שוטף בכתב ובאופן טלפוני להנהלת 
מתחייב היועץ המשפטי שלא  ,השירות ולאחר סיום מתן איגודבמהלך מתן השירות על ידו ל .ח

כלשהו כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב  'לצד ג למסור
 ;נתינתם

להקפיד על כך שברשותו על האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן  .ט
 השירותים באופן מלא.

, מהדרגה האיגודסי אמון מיוחדים כלפי מתן השירותים מחייב את היועץ המשפטי שייבחר ליח .6
הגבוהה ביותר, וזאת בשים לב למהותו ולמורכבותו של הייעוץ המשפטי ולחשיבות מתן שירותי 

שיקול דעת רחב בבחירת המציע הזוכה במסגרת  המכרזים תלוועדכי  ,אלה מובהר . בנסיבותהייעוץ
ההצעה והתאמתו של המציע לביצוע  הליך זה, לרבות לעניין בחינת אמות המידה בדבר איכותה של

פנייה זו, וכן לעניין ההיבטים הנוגעים להתקשרות עם היועץ המשפטי שייבחר  השירותים נושא
בין אם ההיבטים והחובות כאמור מפורטים בפנייה זו ובנספחים המצורפים  ולחובות החלות עליו,

מיחסי האמון המיוחדים הנגזרים אליה ובין אם הם נובעים ממהותם של שירותי הייעוץ המבוקשים ו
מהם, ובכלל זה העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בשלב ההכרזה על הזכייה ובכל 

 שלב בתקופת ההתקשרות ולאחריה.

 , כפי שיהיו מזמן לזמן, באופןואו מי מטעמהאיגוד על היועץ המשפטי שייבחר לפעול בהתאם להנחיות  .7
 צוע השירותים המבוקשים.ובכל שלבי בי שוטף

היועץ המשפטי שייבחר, יצטרך לקבל לטיפולו בין היתר גם תיקים פעילים מהיועץ המשפטי הנוכחי  .8
אלה  , ועל כן היועץ יידרש לעבור חפיפה מסודרת לגבי תיקים פעילים שיועברו לטיפולו.איגודהשל 

 יחשבו כחלק מהטיפול השוטף.

רך לעמוד בלוחות זמנים מוגדרים, היועץ המשפטי יידרש למתן כי נוכח מהות השירותים והצו ,יודגש .9
ברמת זמינות גבוהה והוא עשוי להידרש לספק את שרותיו גם מעבר לשעות העבודה הרגילות  ייעוץ

 למקומות אחרים בהם מתקיימים דיונים או ישיבות, לפי הצורך. ולנסוע

ל פוילשם טהאיגוד הבלעדי של  ול דעתעל הזוכה להיות זמין לקריאה דחופה במקרי חרום, לפי שיקו .10
 צפויות.-בבעיות קריטיות ובלתי

 תקופת ההתקשרות .ד
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תקופות נוספות של שנה כל אחת.  4 -שנה עם אופציה להארכת תקופה להינה תקופת ההתקשרות  .1
 60הארכת ההסכם תתבצע באופן אוטומטי אלא אם יחליט האיגוד אחרת, בהודעה בכתב ומראש של 

 ימים ליועמ"ש. 

 לגבי המציעהאיגוד דרישות  .ה

"(. יצוין כי במסגרת אמות המציעההצעה יינתנו על ידי עורך הדין שייבחר )להלן: "מושא השירותים  .1
 עורכי דין ספציפיים המוצעים מטעמו.המוצע ו היועץ המשפטי הספציפיניסיון  יבחןהמידה 

 : להצעה יצורפו על המסמכים הבאים .ו

 ., ככל שרלוונטיע"ממאת שלטונות מ תעודת עוסק מורשה .1

 ., ככל שרלוונטיאישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה .2

המשרד מנהל  /המעיד כי המציע -1976ו"התשל ם,אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריי .3
 ., ככל שרלוונטיפנקסי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס

יש להגיש מסמך זה  ממולא וחתום כנדרש. –ייה למסמכי הפנ כנספח א'טופס הצעת המחיר המצורף  .4
 שתהיה חתומה ותונח בתוך המעטפה הכוללת את מסמכי ההצעה. במעטפה נפרדת

, למסמכי הפנייה, בצירוף האסמכתאות כמפורט שם כנספח ב'המצורף  –טופס פירוט ניסיון המציע  .5
 .יון וכיו"בסילרבות פרופיל המשרד, קו"ח של המציע, תחומי התמחות המשרד, שנות נ

 כל מסמכי הפנייה כשהם מלאים וחתומים. .6

יצורף   –לרבות שותפות רשומה  ,המשרד שבו עובד המועמד לשמש כיועץ משפטי הינו תאגידככל ש .7
 .במרשם הרלוונטי המתנהל בהתאם להוראות כל דין העתק מתעודת הרישום

 למסמכי הפנייה. ג' פחכנסבנוסח המופיע  ,הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין של המועמד .8

 כנספח ד'המצורף  בהתאם לנוסח ,ד על העדר הרשעות פליליות כנגד המועמד"הצהרה של עוה .9
 למסמכי הפנייה.

הצהרה של עורך הדין המועמד, בדבר היעדר ניגוד עניינים של היועץ המשפטי, בהתאם לנוסח המצורף  .10
 .'כנספח ה

 המלצות. .11

 א חתום על ידי המציע.כשהו – 'וכנספח הסכם ההתקשרות, המצורף  .12

 .למסמכי הפנייה' זכנספח בהתאם לנוסח המצורף  –התחייבות לשמירה על סודיות  .13

לא יצורף הנספח אזי שבמידה  –למסמכי הפנייה ' חכנספח טופס הצהרה על חלקים חסויים המצורף  .14
ההצעה תחשב כהצעה שאין בה חלקים חסויים. בכל מקרה, ההחלטה בדבר קיומם של חלקים 

 יים בהצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה המקצועית.חסו
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 היעדר ומניעת ניגוד עניינים .ז

לבין היועץ המשפטי, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד האיגוד בשל יחסי האמון המיוחדים שבין  .1
הפנייה. מושא עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים 

התאם לכך, המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן ב
  לפנייה זו. כנספח ה'פנייה זו; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף  השירותים נושא

על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  .2
 .גודאיל

ככל שיועבר לטיפולו של המועמד שייבחר, הליך משפטי/נושא משפטי לגביו יימצא במצב של ניגוד  .3
 .וולפעול על פי הוראותי איגודאו קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מיידית ל עניינים

ם על ייתכן ויתבקש הזוכה לחתו ,'הבנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח  .4
נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים, וזאת בהתאם למידע אשר יימסר על ידו בהליכי הפנייה  הסדר

השונים. יובהר, כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור, 
 והאמור מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.האיגוד  אם יידרש על ידי

 לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים. וותשומר על זכהאיגוד  .5

 שכר הטרחה .ח

 .הצעת המחיר – נספח א'על המציע להציע הצעת מחיר מטעמו ע"ג  .1

עת המחיר תיקח בחשבון את כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים במסגרת מסמכי הצ .2
ת נסיעה וכל ההוצאות הנלוות האחרות. פניה זו, לרבות עלות העסקת כוח האדם הנדרש, הוצאו

ספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם למועמד שייבחר ולא יהיה כל ילא האיגוד כי  ,יובהר
  לזוכה בגין אספקת שירותים אלו למעט תשלום שכ"ט עו"ד. תשלום נוסף

, גין החודש החולףב איגודרות שניתן ליהתשלום עבור השירותים שיינתנו על ידי המציע, יהיה עבור הש .3
דרישות התשלום ישולמו  שתוגש בסיומו של כל חודש. ,חודשית וייעשה על סמך הגשת דרישות תשלום

 .איגודידי ה-לאחר אישורן על

אחוז ההנחה שיציע המציע(  בניכוי)₪  4,000( יעמוד על סך של יטיינרשכר הטרחה החודשי הקבוע )ר .4
בתוספת מע"מ כדין עבור ₪  500ם יעמוד שכר הטרחה על בגין השירותים הנוספי בתוספת מע"מ כדין.

 אחוז ההנחה שיציע המציע(. בניכויכל שעת עבודה )

ימים  30. התשלום יבוצע עד שוטף + האיגודלמנכ"ל הדרישה החודשית לתשלום תוגש על ידי הזוכה  .5
 מיום קבלת דרישת התשלום. 

 הליך בחירת הזוכה: .ט

ומד בכל הדרישות ואשר צירף את כל המסמכים הנדרשים את המציע אשר ע תבחרועדת המכרזים  .1
 .האיגודמועצת את מירב היתרונות. החלטת הוועדה הינה בגדר המלצה ל איגודאשר יקנו ל

אשר זכתה בניקוד הסופי הגבוה ביותר או הזולה ביותר או בהצעה לבחור בהצעה  ו מחויבאינהאיגוד  .2
 בכל הצעה שהיא. 
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 10%משוקלל שיורכב: ממחיר ההצעה שיקבל משקל של  ניקוד סופיי הוועדה תדרג את ההצעות על פ .3
 .90%ומרכיב האיכות שיקבל משקל של 

בחינת איכות ההצעה תתבסס על המידע שיהיה בידי הוועדה לגבי כל מציע במסגרת הצעתו, בהתאם  .4
 לאמות המידה המפורטות להלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוועדה תהא רשאית )אך לא חייבת(

לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס להצעתו, לרבות  הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים 
המתייחסים למצגים שניתנו בהצעה או בריאיון שנערך ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר 

 לאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.

 ו תתבצע בשלבים כמפורט להלן:בחירת המציע הזוכה בפניה ז .5

 בחינת עמידה בתנאי הסף – שלב ראשון

הוועדה המקצועית תבחן את עמידתם של המועמדים בתנאי הסף וכן האם מתקיימים לגביהם תנאי 
 –הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף/ מועמד שקיים לגביו תנאי מתנאי הפסלות  מתנאי הפסלות שנקבעו.

 תיפסל ולא תעבור לשלב השני.

 (0%9)ניקוד איכות ההצעה  – שלב שני

)יובהר כי  שלב זה נועד לבחינת איכות ההצעות של המציעים ומתן ניקוד לכל אחד מהמציעים
ועדת , על ידי (המוצע על ידו למתן השירותים לאיגוד או מי מטעמוו/מציע ההתייחסות הינה ל

 :להלן. הועדה רשאית להתחשב בין היתר באמות המידה המפורטות המכרזים

 .(10%) בעבודה עם רשויות מקומיות במספר רב של תחומים ןניסיווותק  (1

 (.10%לאיגודי ערים ) יעוץ משפטי חיצוני קבועב ןניסיוותק ו (2

 . (10%) ביהודה ושומרון ייצוג גופים ציבוריים (3

 .(10%) ידע וניסיון בדיני איכות סביבה (4

 .(10%) ידע וניסיון בדיני מכרזים (5

לרבות עורכי הדין השתתפות עוה"ד המציע  -( 40%) ון אישיבמסגרת ראיהתרשמות  (6
בריאיון הינה חובה, אלא אם תתקבל החלטה אחרת ע"י שמוצעים על ידו למתן השירות 

 הועדה.

פירוט כישוריו, השכלתו,  -לצורך קביעת ניקוד האיכות של המציע, עליו לצרף להצעתו  •
אחר, שיכול לשמש לדעתו, כמענה ניסיונו המקצועי, תחומי התמחותו וכל מידע נדרש 

תוך הדגשה  תעודות השכלה, המלצות,מפורטים, קורות חיים יש לצרף  האיגוד.לדרישות 
 מפורשת ומפורטת של כל המידע על ותק וניסיונו הקודם של המועמד. 

  ניקוד הצעות המחיר – (0%1)הצעת המחיר  שלב שלישי

 רוג האיכות כמפורט מעלה.ידי הוועדה רק לאחר די-הצעות המחיר יבחנו על

הוועדה תבחן את הצעות המחיר באופן הבא: ההצעה הזולה ביותר )קרי שהציעה את אחוז ההנחה 
נקודות. כל הצעה יקרה יותר תנוקד באופן יחסי  10הגבוה ביותר( תקבל את הניקוד המרבי ברכיב זה, 

 להצעה זו לפי הנוסחה הבאה:
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        10    X          הצעה הזולה ביותרהתמורה ב 

 התמורה בהצעה הנבדקת                   

האיגוד מחיר המקסימום שנקבע על ידי  -יובהר כי "התמורה" בסעיף זה לצורך חישוב הניקוד משמע 
 בניכוי אחוז ההנחה שנקב המציע. 

תקבל ההצעה ש -ציון רכיב איכות ההצעה + ניקוד מחיר ההצעה  לכל הצעה יחושב כך: הציון הסופי .6
 את הציון הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

 שקיבלה על כך החלטה ברוב חבריה.  ההצעהעל  איגודה מועצתתמליץ ל ת המכרזיםועד .7
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  הצעת המציע -נספח א' 
 

 לכבוד 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

 

  הצעה למתן שירותי יעוץ וייצוג משפטיהנדון:  

  

_________________  מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי ______אני הח"מ, __________

, בהתאם לתנאי מסמכי הפנייה לקבלת הצעות ונוסח ההסכם איגוד ערים לאיכות סביבה שומרוןחיצוני קבוע ל

  .המצ"ב על כל נספחיהם

  

 יש בידי את כל מסמכי פניה זו, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב. 

  

במסגרת שירותי הייעוץ והייצוג המשפטי נושא האיגוד דע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי אני מו

פנייה זו, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות 

, שמירה על סודיות המידע ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד ענייניםהאיגוד עם 

 . איגודשיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם ה

 הצעתי נעשית לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה. 

  

לשעת עבודה בגין  ₪ 500כן )השירות הקבוע( ו ₪ 4,000 שכר הטרחה החודשי הקבוע, הינו בהתאם לפנייתכם,

 השירות הנוסף.

הנחה המפורטת מחירי ההזמנה או בהנני מציע להעניק את השירות הקבוע והנוסף במחירים הקבועים בהזמנה ב
 : מטה

 ללא כל הנחה( ללא כל שינוי –'אפשרות א(.  

 '15% -לא יותר מ .)במילים: _______________ אחוזים( _____ % הנחה של –אפשרות ב. 

 ; יש למלא את הנדרש(את האפשרות המוצעתיש לסמן )

 למען הסר ספק, שיעור ההנחה הינו עבור השירות הקבוע והשירות הנוסף.

  שיעור ההנחה שהמציע רשאי לנקוב בהצעתו לא יעלה על 15% - הצעה החורגת מאחוז הנחה זה תיפסל על הסף.

  

 בכבוד רב , 

  

 _____ חותמת: ____________________  תאריך: ______________ חתימה: _______________
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  פירוט ניסיון מקצועי -נספח ב' 
 

לאיגוד כיועץ משפטי  אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי הפניה, מציע בזאת מועמדותי

  .כמפורט בטופס הצעה זה
 

 תחומי משפט וניסיון
פרט את מספר שנות נא לסמן האם יש לך ניסיון מקצועי בכל אחד מהתחומי המשפט הבאים, ול

 הניסיון ורמת המומחיות:
 

 1-10רמת מומחיות 
מס' שנות ניסיון של  פירוט הניסיון בתחום המקסימום( 10)

 תחום המציע בתחום 

   
איגוד ערים/ 
תאגיד מים 

 וביוב

  
 
 

דיני איכות 
  סביבה

חוזים    
 ומכרזים 

ייצוג בבתי    
 משפט 

 היטלי פיתוח   

 רשויותדיני    
 מקומיות

 דיני עבודה    

 חוקי עזר    

דיני יהודה    
 ושומרון

 מקרקעין   

דיני תכנון    
 ובניה

 משפט מנהלי   
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 ו/או עורכי הדין המוצעים מטעמו. המשפטי המוצעשל היועץ  קורות חייםיש לצרף  •

 תעודת הסמכה.;  העתק תעודת השכלהיש לצרף העתק  •

 2022שכת עורכי הדין בישראל בתוקף לשנת בל תעודת חבריש לצרף צילום  •
 

 הליכים פליליים/ משמעתיים
פרטים אודות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים 

 לרבות הליכי חקירה תלויה ועומדת נגד המועמד למשרת היועץ המשפטי כן/לא, אם כן פרט:
______________________________________________________________ 

 
 ניגוד עניינים

 פירוט הנושאים בהם עלולים המציע או מי מטעמו להימצא במצב של ניגוד עניינים:
___________________________________________________________________ 

 
 רשימת לקוחות עיקריים של המציע 

 

פירוט השירותים  שם הלקוח

 לקוח שמספק לאותו

מועד התחלה  דרכי יצירת קשר איש קשר

וסיום 

 התקשרות 

   

 

  

     

     

     

 

 
____________________      _________________

 אריך ת        שם
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 נספח ג' - הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין

 
כי עלי  ____________לאחר שהוזהרתי כחוק _____________נושא/ת ת.ז. מס' אני הח"מ,

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, 

 בכתב כדלהלן:  

  

 __________ 'אני חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון מס

  

הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא  -חברותי בלשכת עורכי 

הדין בישראל ועד למועד  -ירת משמעתית,  הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי הורשעתי בעב

 חתימה על תצהיר זה. 

  

  –לעניין תצהיר זה 

  

"עבירת משמעתית"  -"ביטול חברות", "פקיעת חברות ,""השעיית חברות", "חברות מוגבלת" ו

 . 1961-כמשמעותם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א

  

  __________________         ___________ 
        שם המצהיר/ה + חתימה                                          תאריך       

  
  
  

 אישור
  

מרחוב   ______________ מאשר/ת כי  מ.ר   __________. אני הח"מ,____________ עו"ד,

ידי -______ שזיהה עצמו עלביום__________ הופיע בפני במשרדי_________ מר/גב'______

ת.ז. מס' _______________,  המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו  כי 

עליו להצהיר את האמת  וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק , אם לא יעשה כן , אישר את 

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 

  

 עו"ד _____________
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  הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות - 'נספח ד

אני הח"מ ______________ת.ז.  ______________________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר 
את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת בכתב, 

  כדלקמן:

  

רות מסוג פשע ו/או עבירת תכנון הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבי

ובניה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, למעט 

עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, 

 . 1981-תשמ"א

  

  

  

  ולראיה באתי על החתום

  
  
  

______ _____________ _  ___________    ________ 
חותמת     תעודת זהות    שם פרטי ומשפחה    תאריך 

 וחתימה 
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  התחייבות / הצהרה על העדר ניגוד עניינים – 'נספח ה

יועץ בין תפקידי האחרים לבין תפקידי כניגוד עניינים קיום כי לא ידוע לי על  ,אני מצהיר .1

  .איגודהמשפטי של ה

לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר אני מתחייב שלא  .2

למתן השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד 

. אני מתחייב איגודאותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי ה

ן או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד להודיע באופן מיידי על כל נתו

 . האיגודעם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם 

בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי,  איגודאני מתחייב להודיע ל .3

אשר עלול  שרין או בעקיפין,פעילות משרדי או פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור, במי

 . לאיגודלהעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותי הייעוץ 

בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי  .4

, תוך פירוט איגוד, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי ההאיגוד במצב של ניגוד עניינים כלפי

 רטי הייעוץ, המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ. פ

  

 
   

  

_________________    __________ 

 אריך ת    שם וחתימת עורך הדין 
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 הסכם התקשרות נספח ו' 

 

 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון  בין:

 מצד אחד;  ("איגודהלהלן: ")    

 

 ___________________         לבין: 

 מצד שני;  ( "עוה"ד" להלן :)

  
לקבל שירותי ייעוץ משפטי קבוע, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם  ןמעונייהאיגוד ו

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;, להליך של פניה לקבלת הצעות
  הואיל: 

מינוי עו"ד____________________ וועדת המכרזים המליצה למועצת האיגוד על 
מועצת האיגוד זה,  ןלעניי, והתקבלו יתר האישורים הנדרשים איגודשל הכיועץ המשפטי 

את השירות המתבקש בתכנים כאמור  איגודועוה"ד הסכים לתת לאישרה את ההמלצה 
 ; ("השירותים ו/או "שירותי היועץ המשפטילהלן: ) בהסכם זה על נספחיו

  :והואיל

מעביד, על -ושלא במסגרת יחסי עובדלהתקשר עם עוה"ד על בסיס קבלני  ןמעונייהאיגוד ו 
תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות,  ןלענייכל המשתמע מכך, הן 

 ועוה"ד הסכים לכך; 

  והואיל:

את השירותים המפורטים בהסכם זה האיגוד והצדדים מעוניינים כי עוה"ד יבצע עבור 
  במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה;  באופן,

 והואיל: 

  

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

  המבוא והסכם זה

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

 כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.  .2

 מההסכם. הפניה לקבלת הצעות שמכוחה נבחר עוה"ד מהווה חלק בלתי נפרד  .3

 הצהרות הצדדים 

וכי יש בידו את כל המסמכים  עוה"ד מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים .4
 . והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין

את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות ולמי מטעמו שהוצע על ידו כי יש לו  ,עוד מצהיר עוה"ד בזאת .5
אנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות האמצעים הכספיים ומשאבי ה

 הנדרשים לשם אספקת השירותים. 
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כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין  ,עוה"ד מצהיר ומתחייב בזאת .6
 בכל איגודלרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. עוה"ד מתחייב להציגם ל

 . ששיידרעת 

מובהר כי נכונותן של הצהרות עוה"ד המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה.  .7
אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה 

  יסודית של הסכם זה מצד עוה"ד. 

שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  מיד על כל איגודעוה"ד מתחייב להודיע ל .8
  והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

עוה"ד מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא  .9
  הסכם זה. 

   ההסכם קופתת

תקופות נוספות של שנה כל אחת.  4 -ם אופציה להארכת תקופה לשנה עהינה תקופת ההתקשרות  .10
 60הארכת ההסכם תתבצע באופן אוטומטי אלא אם יחליט האיגוד אחרת, בהודעה בכתב ומראש של 

 ימים ליועמ"ש. 

הודיע עוה"ד על רצונו להפסיק את ההתקשרות או להימנע מהארכתה, בעת שהיו בטיפולו נושאים  .11
לדרוש את סיום הטיפול בנושאים אלו או בחלק האיגוד לא הסתיים, רשאי משפטיים שטיפולו בהם 

  , וכן כל פעולה אחרת שתידרש על מנת שהטיפול בהם יימשך ללא פגיעה.ומהם, על פי שיקול דעת

חובה לפצות את עוה"ד או לשלם לו תשלום מכל האיגוד בכל מקרה של ביטול ההסכם לא תהיה על  .12
  בועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם וסיום עבודתו. סוג ומין, למעט התמורה הק

החומר  את כל איגודבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, עוה"ד מחויב להעביר ל .13
עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא האיגוד או את כל העבודה שעשה עבור  איגודשברשותו והשייך ל

 שום פגיעה. 

נו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע מובהר כי עוה"ד אי
  לו. 

 למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.  .14

  על ידי עוה"ד ןשינת המשפטי השירות

חיצוני עץ משפטי ממנה את עוה"ד _______________ כיוהאיגוד  בהסתמך על הצהרותיו של עוה"ד, .15
 וה"ד מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, בפניה זו ובהצעה, בהתאם להצעתו,ע .קבוע

 להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. ,דוגיאלדרישות ה

בגינו יהיה זכאי  שירות משפטי שוטףידי היועץ המשפטי יכללו -שירותי הייעוץ המשפטי שיוענקו על .16
בגינו יזכה היועץ המשפטי לתמורה נוספת וכן "שירות נוסף" טי לתמורה חודשית קבועה, היועץ המשפ

  -כמפורט מטה 

₪    לעורך הדין סכום חודשי קבוע של האיגוד שלם יבעבור שירות היעוץ המשפטי השוטף  .א
 בתוספת מע"מ כדין. 

מע"מ  בתוספת ₪   לעורך הדין סכום של האיגוד שלם י השירות המשפטי הנוסףעבור  .ב
 כדין לשעת עבודה.
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עוה"ד יספק את השירותים במשרדיו וכן במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה  .17
 ו/או בכל מקום אחר. משרדי האיגודיהא על עוה"ד ליתן את השירותים ב

 עוה"ד מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.  .18

  הצהרות והתחייבויות עוה"ד 

כי יש לו את הכישורים, המיומנויות והידע המקצועי הדרוש לשם מתן השירות עוה"ד מצהיר,  .19
 המתבקש ביעילות וברמה מקצועית גבוהה, וכי ישתמש בידע העומד לרשותו לצורך מתן השירות. 

לא להעביר או להסב זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, או את מתן השירותים  .20
 ,למען הסר ספק מובהר .מראש ובכתבהאיגוד א אם כן ניתנה לכך הסכמת המבוקשים, לאחרים, אל

כי על היועץ המשפטי מוטלת החובה לתת את הייעוץ המשפטי והשירותים המשפטיים הנדרשים 
 , באופן אישי. ו/או על ידי מי מטעמו אשר נכללו במסגרת הצעתו בעצמו לאיגוד

מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של נציג  איגודלא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית ל .21
   ו.יתיולפעול בעניין זה על פי הנחהאיגוד 

, על מנת לתת מענה לצרכים דחופים, איגודליתן את שירותי הייעוץ בשעות עבודה, שאינן מקובלות ב .22
 המתעוררים תדירות. 

 ת נאותה; להכיר את הוראות הדין ולבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועי .23

 ללא קבלת אישור מוקדם. האיגוד לא להתחייב בשם  .24

לכל אחת מרשויות האיגוד ו/או העבודה הרגילות ולנסוע  לספק את שרותי הייעוץ גם מעבר לשעות .25
 .בהם מתקיימים הדיונים, לפי הצורךמקומות, ל

 עובדים העסקת

העבודה החלים על העובדים, העסיק עוה"ד עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי  .26
 . 1987-ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 עניינים איסור פעולה מתוך ניגוד

 פגיעה משום בכך שלא יהיה , ובלבדאיגודה זולת לאחרים שירותים ולספק להמשיך רשאי עוה"ד .27
  .זה הסכם שלפי בחובותיו

 וד עניינים בינו או בין התחייבויותיועוה"ד מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניג .28
, בין בשכר או תמורת טובות הנאה עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקים, המקצועיים או האישיים

כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין 
  .תים, זולת במסגרת מתן השירותיםכל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירו

היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים , ידווח עוה"ד על כך מייד  -לא יימצא עוה"ד בניגוד עניינים  .29
 בנדון. האיגוד המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות האיגוד לנציג 

 התמורה

 תמורת שכר טרחה לעוה"דהאיגוד  זה, תשלם הסכם פי על עוה"ד של התחייבויותיו מילוי תמורת .30
   .לעיל 16, כמפורט בסעיף בהתאם להצעתו בפניה

 התמורה כוללת את העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לעבודות עוה"ד. .31
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 :המשפטי השוטף כולל השירות .32

מתן ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות האיגוד ונושאי משרה או בעלי  -
  .תאם לצורךהתפקידים בו ובכלל זה וב

 מתן חו"ד, תכתובת וייעוץ משפטי שוטף.  -

 הכנה והשתתפות בפגישות עם גורמי פנים וחוץ.  -

 . מליאת האיגוד השתתפות בישיבות -

 ליווי משפטי של האיגוד אל מול גורמים שונים. -

 שעות עבודה בממוצע בחודש.  10היקף השעות המוערך לייעוץ שוטף, עומד על  -

: תשלומים נוספים בגין להלן( לרבות 33)למעט הקבוע בסעיף  פים כלשהםלא ישולמו תשלומים נוס
אש"ל, הוצאות משרד, נסיעות, טלפונים, פקסים, השתתפות בישיבות בדיונים והוצאות כלליות 

 אחרות. 

 : פי המפורט להלן-לעורך הדין תמורה נוספת עלהאיגוד שלם יבנוסף  .33

ם לחשבון מפורט שישלח עוה"ד שליחויות זאת בהתאואגרות  החזר הוצאות עבור -
 אחת לחודש. איגודל

, בכפוף להצגת הזמנת עבודה החורג מהשירות המשפטי השוטףשירות משפטי נוסף  -
 .ופירוט שעות חתומה כדין לקבלת השירות הנוסף האמור

בגין החודש  איגוד, יהיה עבור השרות שניתן להיועץ המשפטי התשלום עבור השירותים שיינתנו על ידי .34
 .שתוגש בסיומו של כל חודש ,חודשית , וייעשה על סמך הגשת דרישות תשלוםלףהחו

לגזבר. התשלום יבוצע עד שוטף +  /האיגוד נכ"ל למ עוה"דהדרישה החודשית לתשלום תוגש על ידי  .35
 ימים מיום קבלת דרישת התשלום. 30

עבור לשלם וד האיגדרש ילא אחריה ולבמהלך תקופת הסכם זה למען הסר ספק מוסבר ומוסכם כי  .36
כל תמורה  אדם אחראו לכל גוף ו/או , לזוכה אליו או בקשר ישיר או עקיף המשפטי מתן השירות

 . מעבר למפורט לעיל

  העדר יחסי העבודה בין הצדדים

אחראי לגביו ולגבי עובדיו או האיגוד מוסכם ומותנה בין הצדדים כי עוה"ד הינו קבלן עצמאי ואין  .37
עלים מטעמו בגין מחלה תאונה או כל נזק אחר שעלול להיגרם למי מהם תוך המועסקים על ידו או הפו

חייב בתשלום לביטוח הלאומי עבור מתן האיגוד כדי מתן השירותים או כתוצאה מביצועם, וכן אין 
 השירותים. 

  ביטוח חובת

עוה"ד מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבותו של עוה"ד על פי כל דין ועל פי יתר הוראות הסכם זה,  .38
מתחייב לקיים על חשבונו במשך כל תקופת מתן השירותים לפי הסכם זה וכל עוד אחריותו של עוה"ד 

 ופוליסת חבות מעבידים קיימת בהתאם להסכם זה או על פי כל דין, פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
  .י שנהבהתאם לנספח הביטוח המצורף למכרז, אותו מתחייב להמציא עוה"ד חתום ע"י מבטחתו מד
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עוה"ד מתחייב להמשיך ולקיים פוליסת אחריות מקצועית גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד 
 קיימת לו חבות עפ"י דין.

  סודיות שמירת

עוה"ד מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין,  .39
עה , סוד מסחרי,  נתונים , חפץ , מסמך מכל סוג שהוא או בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע , ידי

שיגיעו לידי עוה"ד, עובדיו או מי  ("מידע סודילהלן: ")כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל 
, וזאת במהלך איגודמטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם ה

 מראש ובכתב. האיגוד ללא אישור  -ן  ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכ

עוה"ד מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב  .40
 . איגודביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם ה

יעת הסדרי רשאי להורות לעוה"ד בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קבהאיגוד  .41
האיגוד בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ועוה"ד מתחייב למלא אחר דרישות 

 בנדון. 

עוה"ד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור  .42
 המוסמך.האיגוד מראש ובכתב מאת נציג 

בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את האיגוד עמיד לרשות עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא עוה"ד י .43
למען הסר  ."(המידע" –להלן ) כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה

 . איגודספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של ה

אצלו שעשוי להיחשף  אשרבו עובד, עוה"ד מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד במשרד עוה"ד  .44
 המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  'זנספח למידע כאמור על 

כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם הינו רכושה הבלעדי של  .45
כים לכך, כל המוסמהאיגוד ועוה"ד, או מי מטעמו אינו רשאי למסור לאדם אחר, פרט לעובדי האיגוד 

חומר, ציוד או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו העתקים של כל חומר או 
 . איגודמסמך כאמור אלא בהתאם לאישור בכתב מאת ה

האיגוד ורה ילמי ש ,איגודעוה"ד מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת ה .46
השירותים ו/או שערך לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם כל חומר שקיבל לצורך מתן 

 זה.

  בתנאים שינוי בהסכם או

כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על  ,מוסכם על הצדדים .47
תה ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על או

 זכות.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם  .48
 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא יתפרשו האיגוד שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של  .49
 כתב. כויתור או מניעה אלא אם נעשו ב
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  שונות

כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי, בפקס, או בדואר  ,מוסכם בזה .50
רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובות בהסכם זה, ותחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום 

   המסירה לבית הדואר; קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה. 

 

 אייה באו הצדדים על החתום:ולר

  

  

       ___________________        _________________ 

 האיגוד                   עוה"ד  

  
  

  

  



 

 
 

 חתימה + חותמת: ___________________
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  התחייבות לשמירת סודיות - 'זנספח 
  

 לכבוד 

 איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

 

 שלום רב, 

  

 שם: ______________________

 __________ ת.ז: ____________

  

  

 עוה"ד_______________________   מתכוונת להעסיק יועץ משפטי; ממשרדהאיגוד ו  הואיל:

  

ואני עובד/מועסק במסגרת משרד עוה"ד _____________ ולכן אני עשוי להיחשף, במהלך  והואיל:

יבות שירותי הייעוץ, למידע הנוגע להליכים שאתן בהם את השירותים כאמור,  ואשר יש חש

 חשיפתם. -בשמירה על סודיותם ובאי

  

  כדלקמן:האיגוד לפיכך,  הנני מתחייב כלפי 

  

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שאתן במסגרת 

בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים האיגוד התקשרותי עם 

. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, איגודשייקבעו על ידי ה כפי

להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביני , להעביר

 . איגודלבין ה

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

  

  

 ולראיה באתי על החתום:

  

  

  ________        ___________ 

  חתימה          תאריך   
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 חלקים חסויים בהצעה  -' חנספח 
  

הננו מבקשים שהסעיפים / המסמכים הבאים בהצעתנו יהיו חסויים ולא יועברו למציעים האחרים. יש  
 לחתום על טופס זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם: 

   

סמכים: מס' הסעיף / המ
_____________________________________________________________ 

  

נושא הנימוק לחיסיון המבוקש: 
 ________________________________________________________ 

 

עמוד בהצעתנו: ' מס
  _________________________________________________________________ 

  

  

             _________   ___________________ תאריך _______ 

 חתימה                 המציע שם

 



 

 
 

 חתימה + חותמת: ___________________
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 מסמכים שיש לצרף להצעה -' טנספח 
 

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

איגוד ערים קבוע' ל 'הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני נומסמך זה, שהעל  .א

 נדרשת חתימת עורך הדין על כל אחד מעמודי המסמך. , ביבה שומרוןלאיכות הס

סמכים נוספים על הטופס לפי מ . ניתן להוסיףקורות חיים הכוללים פירוט ניסיון מקצועי .ב

 .  בחירת המציע

(, סחובות מ אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום .ג

ומדווח לרשויות  נות ורשומותד כי המציע /המשרד מנהל פנקסי חשבו, המעי1976 –התשל"ו 

 המס. 

  תעודת עוסק מורשה.  .ד

 אישור בר תוקף בדבר שיעור הניכוי של מס במקור.  .ה

 .)נספח ג( רות בלשכת עורכי הדין בישראלטופס הצהרה על חב .ו

 (.'ד"ב כנספח בהתאם לנוסח המצ)הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות כנגד המועמד  .ז

 (.'הנספח לבהתאם )הצהרה של המציע  בדבר העדר ניגוד עניינים של היועמ"ש,  .ח

 המלצות  .ט

 ( 'ונספח  )הסכם למתן שירותים משפטיים, חתום כנדרש,  .י

 (. 'ז"ב כנספח בהתאם לנוסח המצ)התחייבות לשמירת סודיות  .יא

  '( חבהתאם לנוסח המצ"ב כנספח )ם בהצעה ייחלקים חסו .יב

 2022בתוקף לשנת  –ת עורכי הדין צילום תעודת חבר בלשכ .יג
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 ביטוח נספח
 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ
 שם

איגוד ערים 
לאיכות הסביבה 

 רוןשומ
 

 שם
 למלא

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

יועץ/ת אחר: ☐
משפטי/ת חיצוני 

לאיגוד ערים  קבוע
לאיכות הסביבה 

 שומרון
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר:  ☐
 

 501400279 ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 למלא

 מען
 71הנחשונים 

 אריאל

 מען
 למלא

 

 סוייםכי

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 בתוקף נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום מטבע סכום
 לנספח ד'

אחריות 
 מעבידים

 ₪   20,000,000   2016ביט  
 

 אחריות צולבת 302  

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף 309
 האישור לטובת מבקש

מבוטח נוסף היה  319
 וייחשב מעבידם של הנ"ל

מבוטח נוסף מבקש  321
 האישור

 ראשוניות 328
אחריות 

 מקצועית
תאריך   

 רטרו:
 

____
____

__ 
)נא 

 למלא(

 כים אובדן מסמ-301   ₪  2,000,000 

 אחריות צולבת 302
 דיבה/ השמצה -303
 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף לטובת  309
 מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  321
 -מעשי ומחדלי המבוטח

 מבקש האישור
מרמה ואי יושר -325

 עובדים 
 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב/ שיהוי -327
 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי -332
 חודשים

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ותים פירוט השיר
 מתכננים/יועצים 038
 שירותים משפטיים 093

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  ()לדוגמא: רכב/נדל"ןסוג הנכס 

  
  



 

 
 

 חתימה + חותמת: ___________________
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 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 
 


