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 בתחום קרקעות ופיתוח רפת החלב ייעוץ שירותי למתן הצעות להציע הזמנה

 (צ"חל) ושיווק ייצור- בישראל החלב לענף המועצה עבור
 /202301: מספר מכרז

 

 :כללי

 

 הציבור לתועלת חברה היא( "המועצה" – להלן( )צ"חל) ושיווק ייצור - בישראל החלב לענף המועצה .1

 פועלת והיא"( החוק: "להלן) 2011 א"התשע, החלב משק תכנון חוק לפי סמכויותלה  מוקנות אשר

 פועלתבין מטרות המועצה, עליה להסדיר את ייצור החלב ושיווקו לציבור והיא . להוראותיו בכפוף

  זה.  בתחום הממשלה מדיניות את כמבצעת
 

בתחום הקרקעות,  ייעוץ שירותימתן ל הצעות להציע בזאת המועצה מזמינה, זה הליך במסגרת .2

מתן מענה : זהם המשתנים של ענף החלב והתפתחותו בשנים הקרובות ובכלל לצרכי מענה ייתן אשר

לצורך בהגדלת הרפתות במגזר המשפחתי והשיתופי, הקמת מתחמי רפתות במגזר המשפחתי 

 וקידום חקיקה מתאימה בהתאם לצורך.

 https://milk.org.il/מסמכי המכרז המלאים נמצאים באתר מועצת החלב בכתובת:  
 

 . 12:00 בשעה 22/1/2023 ליום  עד הואבהליך זה  הצעות להגשת האחרון המועד .3
 

  בפועל.  עבודה שעות בסיס עלייעשה  ההתקשרות בסיס .4
 

 ואין הבלעדי דעתה שיקול לפי, תבחר בו אחר גורם בכל להסתייע זכותה על תשומר המועצה .5

 . לבלעדיות התחייבות משוםציע המ לבין המועצה בין בהתקשרות
 

על המציע להצהיר מיהו נותן השירותים באופן אישי וישיר ורק הוא ייתן את השירות המבוקש  .6

  . כלשהו שלישי לגורםלמועצה,  מבלי שיוכל להעבירו 
 

יידרש ללוות את המועצה בתחום חקיקה, מנהל ורגולציה לרבות השתתפות בישיבות המציע  .7

 בהתאם לצורך.
 

 בקשר עניינים לניגוד חשש לרבות, עניינים ניגוד לו אין כי ירעל המציע להצה – עניינים ניגוד היעדר .8

. א דיחויוככל שייווצר חשש כזה בעתיד, יהיה עליו להודיע על כך למועצה לל המועצה עם לעבודתו

 בניגוד להיות שעלולים ולפרטים לגופים שירותים נותן אינו כי להצהיר יידרשציע המכמו כן, 

  ; להלן שיפורט כפי והכל המועצה עם עניינים
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 :ההתקשרות תקופת
 

 לתקופהא תה"( היועץ" או "המציעהמציע אשר יזכה בהליך זה )להלן: " עם ההתקשרות תקופת .9

 תקופת: "להלן)בין היועץ ל המועצה בין התקשרותה הסכם חתימת מיוםשל שנה אחת, 

שתי ב הראשונה ההתקשרות תקופת את להאריך רשאית תהיה המועצה"(. הראשונה ההתקשרות

 תקופתכך ש "(הנוספת ההתקשרות תקופת: "להלן)שנה כל אחת  בנות נוספות התקשרות תקופות

 שנים במצטבר.  3 על תעלה לא הכוללת ההתקשרות
 

 תום טרםב לפחות ימים 30, ליועץ המועצה של בכתב הודעה באמצעותת ההתקשרות תהא הארכ .10

 . העניין לפי הנוספת או/ו הראשונה ההתקשרות תקופת
 

 בכלהיועץ  עם ההתקשרותעל הפסקת  להחליט רשאיתתהא  המועצהלעיל,  8על אף האמור בסעיף  .11

יועץ על ל תודיע, כןלעשות  המועצה יטההחל. , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישהיא סיבה ומכל עת

 מצד טענה כל ללא הצדדים בין ההתקשרות תסתיים הימים 30 ולאחר ובכתב מראש ימים 30כך 

 או/ו תשלום ללאעשה בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל, י השירותים בגין התשלום יועץ.ה

 . נוסף פיצוי

 

 :תשלום ואופן תמורה
 

בתוספת מע"מ כדין עבור כל שעת עבודה של היועץ בפועל ₪  290בסך  תשלוםליועץ  תעביר המועצה .12

 בחודש בתוספת מע"מ כדין.₪  10,000 –אך לא יותר מ 
 

בכל חודש, יעביר היועץ למועצה דווח מפורט באשר לשעות העבודה שבוצעו על ידו בחודש  10 –עד ה  .13

  החולף. 
 

לעיל, לא  12על והמגבלה האמורה בסעיף מעבר לתשלום האמור, עבור שעות העבודה של היועץ בפו .14

 יינתן ליועץ תשלום נוסף. 

 

 :במכרז להשתתפות סף תנאי
 

תחום הקרקעות במגזר  -בתחום הרלוונטישנים  10של לפחות בעל ניסיון  להיות המציע על .15

 ההתיישבותי לרבות בנושאים של מדיניות תכנונית. 
 

 המציע בעל תואר אקדמאי. .16
 

 .1976 –, תשל"ו ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים בכלל מחזיק המציע .17
 

מלא את כל הפרטים הנדרשים במסמכי ההצעה המפורטים להלן, ולחתום על גבי כל ל המציע על .18

 בשני עותקיםעמוד ממסמכי ההצעה. על המציע להגיש את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידו 

מונוסון, עד ולא יאוחר מהמועד  –יהוד  4צה, בדרך החורש כשהם במעטפה סגורה, במשרדי המוע

 האחרון לנקבע להגשתם.

 

  



 

 

 

 

 

 

 להלן פירוט המסמכים שיצורפו למסמכי המכרז:

 נספח א'(; המציע פרטי טופס( 

  / חברה נסח/   התאגדות תעודתתעודת עוסק מורשה   ; 

 ספרים ניהול אישור ; 

 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על בתוקף אישורים; 

 המלצות לרבות המציע ניסיון ; 

  נספח ב'( עניינים ניגוד להיעדרהמציע  התחייבותטופס חתום בדבר(; 

 נספח ג'( סודיות שמירת בדבר הצהרה(; 
 

 ההליך:
 

  – הסף בתנאי עמידה בחינת: בשלב א' .19
 

 המסמכים כלקיומם של  וכןכאמור  שנקבעו הסף תנאי פי על שיוגשו ההצעות יבחנו זה בשלב

 שהמציע נדרש להגיש עם הצעתו. והאישורים
 

 – ההצעה ניקוד : 'ב שלב
 

 בשלב זה ייבחנו ההצעות שעברו את שלב א' בלבד והן יקבלו ניקוד בהתאם לפרמטרים הבאים: 
  

לרבות הכרות עם הגורמים הפעילים במגזר  החקלאותמי בתחוהצגת ניסיון   – ניסיון .א

החקלאי וקידום חקיקה בתחום הקרקעות, לרבות כתיבה וקידום של מדיניות בתחום זה.  

 . נקודות 30  עד  -ככל שלמציע תואר שני, תינתן עדיפות בניקוד  

  נקודות 10 עד – לקוחות ורשימת המלצות .ב

 . נקודות 10 עד–מהצעת היועץ כללית התרשמות .ג

 

  – אישי ראיון : 'ג שלב
 

 , שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בשלב ב'.מציעים 3עם עד המועצה תקיים ראיון 

 הראיון יתקיים בפורום מקצועי שתכנס המועצה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 .נקודות 50 עד -בשלב ג'  ניקוד כ"סה
 

 על המציעים וינוקדו ייבחנו היתר ובן, כללית התרשמות בסיס על המציעים יוערכו הראיון במהלך

 החקלאות תחום עם מהיכרות התרשמות, קודם מניסיון התרשמות: הבאים הקריטריונים בסיס

 ותחום הקרקעות ופעילות בקידום חקיקה. 

  



 

 

 

 

 :   'ד שלב

 על בסיס הניקוד הגבוה ביותר משלב ב' + ג' ביחד.  – הזוכה ההצעה קביעת

 

 הבהרות כלליות:
 

 או/ו שהיא סיבה מכל, זה הזמנה כתב נשוא ההליך את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המועצה .20

 דעתה שיקולל פי ע הכל, שהוא טעם מכל, מחדש מכרז של הליך לקיים או/ו כלל זוכה לקבוע לא

 .הבלעדי
 

 סוג מכל, טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל למשתתפים תהיה לא, זה הליך לבטל המועצה תחליט .21

 .שהוא
 

 המועד את ולהאריך הצעות להגשת האחרון המועד את לשנות הזכות את לעצמה שומרת המועצה .22

 על ידה.  תפורסם אשר בהודעה, נוספת לתקופה הצעות להגשת
 

-תל במחוז המוסמכים המשפט בבתי יהיה המציע והצעת ההליך עם בקשר הבלעדי השיפוט מקום .23

 .יפו-אביב
 

 רשאית תהא המועצה, האמור אף על. תיפסלנה זו בהזמנה לאמור בהתאם תוגשנה לא אשר הצעות .24

 .מהותיים אינם, שלדעתה, בהצעתו פגמים לתקן למציע לאפשר
 

 במקרה. הגשתה ממועד יום 60 למשך וכלשונה ככתבה המציע את ותחייב בתוקפה תעמוד ההצעה .25

, שהיא צורה בכל ממנה חלק מכל או מהצעתו המציע בו יחזור זה בסעיף הנקובה התקופה ובמהלך

 .כמבוטלת ההצעה את לראות רשאית המועצה תהא
 

 זכאי יהא לא המציע.  הצעתו קבלת אי על התקבלה לא שהצעתו מציע לכל בכתב תודיע המועצה .26

 .מהמועצה כלשהם שיפוי או פיצוי לקבל
 

 וזאת ההצעה במסמכי לאמור ביחס הבהרות לקבלת בקשה/בשאלות לפנות רשאי יהיה המציע .27

 לבדו המציע .12:00 בשעה 15/1/2023 ליום עד Aviva@milk.org.il ל"הדוא כתובת באמצעות

 . האמור למועד עד המועצה במשרדי התקבלו אכן ההבהרה שאלות כי לוודא אחראי יהיה
 

 לעקוב המציע של הבלעדית ובאחריות. בלבד המועצה באתר יפורסמו הבהרות/לשאלות התשובות .28

 המועצה באתר שיפורסמו בכתב תשובות רק כי יובהר. המועצה באתר התשובות פרסומי אחר

 . המועצה את תחייבנה
 

 ותיקונים שינויים להכניס, הצעות להגשת האחרון המועד לפני עת בכל, רשאית תהא המועצה .29

 באתר הודעה פרסום של בדרך, וזאת המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, ההצעה במסמכי

 את ויחייבו ההצעה מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו, כאמור והתיקונים השינויים. בלבד המועצה

 .המציעים

  



 

 

 

 

 

 

 בין או/ו השונים ההצעה מסמכי בין כלשהן התאמות אי או סתירות, בהירויות אי שימצא מציע .30

 פניה במסגרת בכתב יפרטם, בהם אחר פגם או התאמה אי כל או מהוראותיהם שונות הוראות

 בדבר טענה כל בעתיד מלהעלות מנוע יהא הוא, כן לא שאם  - הבהרות למתן בבקשה למועצה

 הסופית הפרשנות, ספק הסר למען. כאמור אחרים פגמים כל או/ו התאמות אי או/ו סתירות

 .המועצה של פרשנותה תהא כאמור התאמות אי או/ו סתירות או/ו בהירויות אי לגבי והמחייבת

 

, שגיאות, סתירות, הבנה אי, טעות בדבר המציע של טענה לכל תוקף יהיה לא ההצעות הגשת לאחר .31

 מלהסתמך מנוע יהיה והוא, זו הצעה במסמכי המופיע ועניין דבר לכל בקשר ב"וכיוצ התאמות אי

 .כאמור שגיאות, סתירות, טעויות על
 

 הבהרות או תיקונים, שינויים בדבר המועצה בפרסומי האמור, במפורש אחרת נאמר אם אלא .32

 פרסום בין סתירה של במקרה. המקורית הצעות להציע  ההצעה במסמכי האמור על יגבר כאמור

 לכל תוקף יהיה לא כי מובהר ספק הסר למען. מביניהם המאוחר בפרסום האמור יגבר, לאחר אחד

 בפרסום במפורש נעשו אם אלא,  ההצעה מסמכי לגבי הבהרה או/ו פרשנות, הסבר, שינוי, תיקון

 פורסמו אם אלא, עליהם להסתמך רשאים יהיו לא והמשתתפים לעיל כאמור באתר המועצה של

 .כאמור המועצה י"ע
 

 :להצעתו המציע אחריות
 

 הצעתו עם בקשר למציע שייגרמו שהם כל לנזקים או/ו להוצאות אחריות בכל נושאת לא המועצה .33

 על תוגש והיא הצעתו הגשת לשם הבדיקות כל את לבצע אחראי יהיה לבדו המציע. ההליך במסגרת

 .בלבד אחריותו

 

 נכון שאינו פרט מהכללת כתוצאה – ייגרם אם  – למועצה שייגרם נזק לכל באחריות יישא המציע .34

 .הצעתו י"עפ התחייבויותיו את ימלא לא אם או/ו, בהצעתו מטעה או/ו מדויק אינו או/ו
 

 :ונציגות הודעות
 

 .זו הצעתו לצורך אותו יחייבו ואלה' א בנספח כאמור פרטיו את יציין המציע .35

 

אלקטורני כפי שנרשם על ידי המציע בטופס הצעתו. הודעה שנשלחה  בדואר תשלחנה הודעות .36

 . המשלוח ממועד שעות 24 תוך, ליעדה הגיעה כאילו תיחשבכאמור 

 

 

 ,רב בכבוד

 

 ( צ"חל) ושיווק ייצור- בישראל החלב לענף המועצה

  



 

 

 

 

 

 טופס פרטי המציע – נספח א'

 
 שם המציע

 
 

 מספר ת"ז או מספר התאגדות
 

 

 מען המציע
 

 

 שם איש קשר אצל המציע
 

 

 טלפון נייד
 

 

 כתובת דואר אלקטרוני
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים – ב'נספח 

 
 

 ____________ __________מ,   אני הח"
 מספר ת"ז:  שם  

 "(, המזמיןה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפי המועצה לענף החלב, ייצור ושווק )חל"צ( )להלן: "מצהיר/
 כדלקמן;

לאחר שבדקתי את דרישות המכרז, אני מצהיר/ה כי אין לי עצמי ו/או לעובד מטעמי ו/או  .1
לבני משפחתי, כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד 

 עניינים עם השירותים המבוקשים נשוא המכרז, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. 

 ך תקופת ההתקשרות בין הצדדים:אני מתחייב/ת כי במהל .2

לא אעסוק במתן שירותים כלשהם במישרין ו/או בעקיפין כלפי כל צד שלישי אשר יש  .א
 בו משום ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים לשירותים שיינתנו על ידי עבור המזמין.

לא יהיה לי כל קשר משפחתי, עסקי או חברי עם כל גורם שעלול להשפיע על מתן  .ב
 רותים.השי

ו/או אערוך  לא אעביר לכל גורם זולת המזמין את חוות דעתי ו/או כל מסמך אחר שאכין .ג
 מסגרת מתן השירותים עבור המזמין.בבכל דרך אחרת  ו/או יגיע לידיי

אני מתחייב כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד עניינים או חשש ליצירת ניגוד  .3
עניינים, אודיע עליו למזמין ללא דיחוי ולא אעשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויותיי 

ואשר עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, עד עם המזמין על פי ההסכם 
 של המזמין. לקבלת הנחיותיו 

 ולראייה באתי על החתום:

____________  ______________  _______________ 

 חתימת המצהיר/ה   שם המצהיר/ה   תאריך

 

 

 



 

 

 

 

 הצהרה בדבר שמירת סודיות– ג'נספח 

 ____________ אני הח"מ __________
 מספר ת"ז:  שם  

"(, המזמיןבישראל, ייצור ושווק )חל"צ( )להלן: "מועצה לענף החלב ה מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפי
 כדלקמן;

 ר והנובע ממתן השירותים או ביצועם )או אי ביצועם(.ולשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקש .1
להשתמש במידע אך ורק למטרות שלשמם נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים; לא להשתמש במידע  .2

לא לגרום ולא לאפשר לאחרים לנצל,  , וגםלפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעילאו לנצלו 
 בכל דרך או אפן שהם, את המידע.

מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים או לאחר מכן, ללא הגבלת זמן,  .3
וציא מחזקתי, אא אעביר, לכל אדם או גוף, וכן לא אפרסם ולא לא אגלה, לא אביא לידיעת אחר, לא אמסור ול

 את המידע ו/או כל חומר כתוב או בעל פה ו/או כל חפץ או דבר, בין במישרין ובין בעקיפין, לאדם כלשהו.
לא לגלות, להראות או למסור, בכל עת, בין במשך תקופת מתן השירותים הניתנים מתוקפה של ההתקשרות עם  .4

לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים ו/או אחרים של המזמין ו/או של מי מטעמו ובין  המועצה
ואשר הגיע לידי אגב השתתפות  ועצה, וכן מידע הנוגע לתהליכי העבודה אצל המועצהו/או של כל מי הקשור עם המ

 בהליך זה או עם מתן השירותים.
מבחינת בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את  לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש .5

 התחייבויותיי על פי מסמך זה. 
, על טופס שמירת למועצהו/או יהיה חשוף למסמכים הקשורים   להביא לידיעת ולהחתים כל אדם שיעבוד מטעמי .6

 הסודיות כאמור.
שהגיע  ועצהמיד כשאתבקש לכך, כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי או שייך למ ועצהלהחזיר לידי המ .7

. כמו כן, אני מתחייב ועצהלחזקתי או לידי עקב ו/או בקשר עם מתן השירותים או את החומר שהכנתי עבור המ
נתון או  כלשהו, לרבות מסמך או חלק ממנו, או כל קשלא לצלם, לצטט, להקליט, להעתיק או לשמור אצלי עות

 . ועצהרשומה של חומר כאמור או של המידע, למעט לצורך ביצוע השירות שיינתן על ידי עבור המ
הנני מצהיר, כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך מתן השירותים, ומסירתו לאחר, שלא למטרת מילוי  .8

 –א , וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"1977 –ההסכם ומתן השירותים, מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז 
 . כן ידוע לי כי הם מהווים הפרה יסודית של ההסכם. 1981

הנני מצהיר, כי אהיה אחראי גם במקרה של הפרת הוראות מסמך זה על ידי כל מי הפועל בשמי או מטעמי בקשר  .9
 , ובמסגרת מהלך מתן השירותים. ועצהלהגשת ההצעה למכרז, חתימתו וביצועו של ההסכם עם המ

 ולראיה באתי על החתום:

 

 ת"ז: _______________ שם משפחה: _______________ שם פרטי: ___________

 חותמת: _____________ חתימה: __________________ תאריך: ____________

 

 

 



 

 

 

 

 הסכם התקשרות

 2023,       ביום ביהודבמשרדי מועצת החלב  שנערך ונחתם 

 חלב בישראל המועצה לענף ה :בין

 5610002 מיקוד: , 97ת.ד  , יהוד4דרך החורש  

 ;אחד  דמצ  "(                                                              המועצה)להלן: " 

 

          :לבין

         ח' מר 

     מצד שני      "(     היועץ")להלן:    

 

 בנושא קרקעות, ייעוץ  לבחירת נותן שירותי 1/2023מספר והמועצה ערכה הליך מכרזי  הואיל
 ;כמפורט במסמכי המכרז המצורפים להסכם זה

 ;גיש הצעה בהליך ועמד בכל תנאי ההליך, והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךהיועץ הו  והואיל 

ספק את השירותים הנדרשים, והיועץ מצהיר שהוא בעל הכישורים, הידע והניסיון ל  והואיל 
 באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה;

והיועץ מתחייב ומצהיר בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו הוא כקבלן עצמאי לכל   והואיל 
 דבר ועניין;

 :לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 המבוא
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

 
 כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לצורכי נוחות בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות.  .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 שירותיםה
ייעוץ בתחום הקרקעות, על פי דרישת המועצה שירותי , באופן אישיהיועץ יספק למועצה  .3

התפתחותו בשנים ם של ענף החלב ורך ועל מנת לתת מענה לצרכים המשתניובהתאם לצו
 הקרובות ובכלל זה: 

 
 בפגישותו/או  המוסדות המועצבהתאם לדרישת המועצה, בהשתתפות בישיבות  .3.1

  .הכל לפי צרכי המועצה, עם גורמים חיצוניים והתייעצויות
 

עם למול רשויות וגופים כלשהם, לרבות  כל טיפול שיידרש במועצה ו/או עבור המועצה .3.2
 . וכיוצ"ב מקומיות, רשות מקרקעי ישראל משרדי ממשלה, רשויות

 
בתחום המבוקש, לרבות ניסוח של מכתבים ייעוץ חוות דעת, בכתב או בעל פה, ו מתן .3.3

ם בתחום לאי תפקידים במועצה במסגרת עבודתליווי של ממואו מסמכים נדרשים וכן 
 זה. 

 
 תיקח חלב בתחום המבוקש. ליווי הליכי חקיקה בהם המועצה  .3.4

 
ל שלצורך מטלה ככאישי, הרי שהדרישה כי השירותים יינתנו על ידי היועץ באופן על אף  .4

אדם נוסף מטעמו של היועץ, הדבר יעשה בהסכמה מראש יידרש עירוב ו/או סיוע של מסוימת 
 של המועצה. 

 

 הצהרות והתחייבויות היועץ

 
 :היועץ מצהיר ומתחייב בזה כלפי המועצה כדלקמן .5

 
 .אין כל מניעה, חוקית ו/או אחרת, להתקשרותו בהסכם זה עם המועצה .5.1

 
דין, ובפרט אישורים להפעלת עסקו ומתן  היועץ בעל כל האישורים הנדרשים עפ״י כל .5.2

השירותים בהתאם לכל הדינים, ההיתרים, ת השירותים נשוא מכרז זה. היועץ יספק א
ההיתרים,  מוסכם בזאת, כי השגת כל לעניין. הרישיונות, ההוראות והנהלים הנוגעים

 .ועל חשבונו בלבד יהיו באחריות היועץ הרישיונות, וכיוצ״ב
 

, היועץ בקיא ומומחה במתן השירותים עפ״י הסכם זה והינו בעל היכולת המקצועית .5.3
ידי על כל למועצה באופן מ את השירותים עבור המועצה. היועץ מתחייב להודיעלתת 

 .שינוי במצב דברים זה
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

וביעילות מקובלים,   יבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיותהיועץ  .5.4
 .המועצה לשביעות רצונה של המועצה, במועדים ובהיקף הנדרשים ע״י

 
והוא  1976-והיועץ מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ .5.5

להמציא למועצה העתק של האישור על ניהול ספרים עפ״י החוק הנ״ל, או  מתחייב
הנ״ל, כתנאי לביצוע התשלומים עפ״י הסכם לנהל ספרים עפ״י החוק  פטור מהחובה

 .זה
 
 היועץ מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו, כולה או חלקה, ו/או .5.6

 הסכם זה, כולו או חלקו, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה הנובעת
 .מראש ובכתבממסמכי המכרז ומהסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המועצה 

 
מוסכם ומוצהר בזה, כי היחסים בין היועץ, לבין המועצה עפ״י הסכם זה הם יחסים  .5.7

 .קבלן עצמאי ומזמין, בהתאמה של
 

ל היועץ מתחייב שלא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית למועצה מבלי שיתקב .5.8
 .ישורה מראש ובכתב של המועצהא
 

 לשעות העבודה הרגילות, לנסוע לפגישותהשירותים גם מעבר לתת את היועץ מתחייב  .5.9
 .עבודה על פי דרישות המועצה, וליתן מענה מהיר, יעיל ואיכותי

 

 התמורה

 
תמורת הענקת השירותים המפורטים במסמכי הפנייה ובהסכם זה, לשביעות רצונה של  .6

בתוספת מ ₪,  290תשלום בסך המועצה ליועץ תשלם וכנגד מילוי כל התחייבויותיו, , המועצה
 )לפני מע"מ( בכל חודש. ₪  10,000 -ע"מ כדין, לכל שעת עבודה של היועץ בפועל אך לא יותר מ 

 
למען הסר ספק, מובהר ומודגש, כי תמורה זו הינה כוללת, סופית וממצה את כל הסכומים  .7

ין ומסכים, כי תמורת מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות, והיועץ מביעוץ ל שיגיעו
 .יהיה זכאי לתשלומים נוספים בגין שירותיו למעט להחזר הוצאות הוא לא

 
דווח מפורט על ימים כנגד מסירת  30תשלום התמורה יועבר ליועץ בתנאי תשלום של שוטף +  .8

 .מס כדין חשבוניתשעות עבודה ו

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תקופת ההתקשרות
 ליום ועד        החל מיום שנה אחת  הסכם זה יהיה בתוקף לתקופה של .9

 . ]ימולא לאחר בחירת הזוכה במסגרת ההליך]     
 

 ,למועצה הזכות הבלעדית, להאריך את תקופת ההתקשרות מושא הסכם זה, באותם תנאים .10
תקופת ההתקשרות הכוללת לא ש, כך בכל פעםשנה תקופות התקשרות נוספות בנות שתי ב

 30  ליועץבמצטבר. ההארכה תהיה באמצעות הודעה בכתב של המועצה שנים  3 תעלה על
 ימים לפחות טרם תום תקופת ההתקשרות הראשונה ו/או הנוספת לפי העניין. (שלושים)

 
לא ל ואף)מוסכם בזאת, כי המועצה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא לעיל, על אף האמור  .11

ימים מראש,  30על פי הסכם זה בהודעה של  להודיע ליועץ על סיום ההתקשרות עמו( סיבה כלל
בתשלום פיצוי  מבלי שהדבר יהווה הפרה כלשהי של הסכם זה ומבלי שהדבר יחייב את המועצה

 .או למי מטעמו כלשהו ליועץ
 

 :עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, ובכל מועד שהוא, יחולו, בין היתר, ההוראות הבאות .12
 

בתוקפו  טיבו מיועד לחול גם לאחר סיום ההסכם, יישארכל סעיף בהסכם זה אשר מעצם  .12.1
 .לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, גם אם הדבר לא צוין במפורש בסעיף

העומדים  אין בכל האמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה .12.2
 .למועצה עפ״י הסכם זה ו/או עפ״י כל דין בכפוף להוראות הסכם זה

של  ליועץ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בכל הקשור בביטולו ו/או הבאתו .12.3
לגרוע מכל  הסכם זה לידי סיום, בכפוף לאמור לעיל ואין בביטול ההסכם ע״י המועצה כדי

 .סעד או תרופה אחרים העומדים לרשותה עפ״י כל דין ו/או עפ״י הסכם זה

 

 אחריות וביטוח
 כי האחריות הבלעדית לביצוע השירותים מושא הסכם זה וכל הכרוך בהםמוסכם בין הצדדים,  .13

 .תחול על היועץ בלבד
 

כלשהו  היועץ יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שייגרמו למועצה ו/או לצד שלישי .14
ו/או  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה וכיוצ"ב, של היועץ (לרבות לרכוש)

 .בקשר עם השירותים ו/או ביצועם ו/או אי ביצועםמי מטעמו 
 

ו/או  בחתימתו על הסכם זה פוטר היועץ את המועצה ואת כל מי מטעמה מכל נזק ו/או הפסד .15
אובדן שהינו באחריותו כאמור לעיל ו/או על פי דין, ומוסכם כי בכל מקרה שבו תידרש המועצה 

ד ו/או אובדן כאמור לעיל, היועץ ישפה לשלם פיצוי ו/או תשלום כלשהו בגין כל נזק /או הפס
שיהיו  ויפצה את המועצה בגין כל פיצוי ו/או תשלום כאמור, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד

 .קשורים לכך, והכל ללא הגבלה בסכום ומיד עם הדרישה
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 אמור לעיל, מוסכם בזאת כי היה והיועץ יתבע על ידי צד ג' בגין האמור לעיל, לאמהבלי לפגוע  .16
 יועץ הודעת צד ג' למועצה ו/או למי מטעמה, ולא יחזור אליהם בכל דרך שהיא, וכלישלח ה

התשלומים שתחויב או שתישא בהם המועצה ו/או מי מטעמה עקב תביעה כאמור, 
  .לפי העניין, על ידי היועץ בלבד ,ישולמו/ישופו

 
 לפעילותו, ותאפשרהמועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר הופנתה כנגדו והנוגעת  .17

 .ליועץ להתגונן בפני תביעה בעצמו ו/או על ידי מי מטעמו
 

על כל תביעה שהוגשה כנגדו ו/או עקב חשש , באופן מידי, היועץ מתחייב להודיע למועצה .18
מתביעה, וכן על כל נזק או חשש לנזק שארע לעבודות ו/או לצד ג' ו/או למי ומעובדי היועץ בקשר 

חריותו של היועץ להודעות כאמור תחול גם לאחר תום תוקפו של הסכם עם השירותים כאמור. א
 .זה ולכל תקופת ההתיישנות על פי דין

 

למען הסר ספק מובהר כי המועצה לא תהא אחראית כלפי היועץ ו/או מי מטעמו ו/או כלפי כל  .19
של היועץ ו/או ג', וזאת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל, שיגרם עקב מעשה או מחדל  צד

 .ו/או מי מטעמו עובדיו

 

 סודיות
 היועץ ומי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו בקשר עם ובמהלך ביצוע .20

 .השירותים ולא לגלות לצד ג' כלשהו כל מידע או חומר בקשר עם המועצה
 

במסמכים  ו/אוהיועץ ומי מטעמו מתחייבים בזה שלא להשתמש, במישרין או בעקיפין במידע  .21
 .ו/או בכל חומר שהוכן על ידו ו/או שנמסר לו על ידי המועצה אלא על פי הוראות המועצה

 

 ניגוד עניינים
בשל יחסי האמון המיוחדים שבין המועצה לבין היועץ, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד  .22

השירותים. בהתאם או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של היועץ במסגרת  עניינים
 .היועץ שאין לו, ולא יהיה לו, ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר עם השירותים לכך, מתחייב

 
ככל שיסבור היועץ כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, הוא  .23

 .להודיע על כך מיידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה מתחייב

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 כללי
זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו״מ אשר היו בין הסכם  .24

 .מחד והיועץ או מי מעובדיו מאידך בכל הנוגע לתחום ההתקשרות נשוא הסכם זה המועצה
 

כל תוספת ו/או שינוי ו/או תיקון להסכם יהיו מחייבים ובני תוקף רק אם ייעשו בכתב וייחתמו  .25
 .שני הצדדים ע״י

 
תור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המועצה לא יחשבו כוויתור של המועצה שום ווי .26

  .הסכם זה או עפ״י כל דין עפ״י
 

 אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים ו/או מי מטעמם לבין המועצה ו/או מי מטעמה יחסי עובד .27
הצדדים המפורשת ומעביד, שותפות או שליחות. מבלי לגרוע מן האמור, במידה ולמרות כוונת 

כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש המועצה במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה, 
המועצה מיד עם  שררו יחסי עובד ומעביד בינה לבין היועץ ו/או מי מטעמו, ישפה היועץ את כי

 .דרישה בגין כל סכום שהמועצה תידרש לשלם בהקשר הנ"ל, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד
 

כולן  ,היועץ אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד זכות ו/או חובה כלשהן מכוח הסכם זה .28
 .או מקצתן, בתמורה או שלא בתמורה

 
מבלי לגרוע מזכויות המועצה עפ״י הסכם זה ועפ״י כל דין, המועצה תהיה רשאית לקזז כל סכום  .29

עפ״י הסכם זה. כמו כן, המועצה רשאית  ליועץ המגיע לה מאת היועץ, מכל סכום שעליה לשלם 
 לעכב אצלה כל סכום ו/או מסמך ו/או דבר אחר השייך או מגיע ליועץ הנמצא אצלה כל עוד לא

 .מילא היועץ איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה
 

אך מוסכם בין הצדדים  הן כמפורט במבוא להסכם זה לעיל כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה .30
חנה לכתובת הדואר האלקטרוני, כפי שנמסרה במסמכי המכרז, ותחשב כי הודעות תשל
אישור טלפוני במועד מוקדם יותר ככל שיתקבל או  שעות ממועד המשלוח,  24שנתקבלה לאחר 

 או אחר. 
 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/או כל הקשור אליו תהא  .31
המוסמך לדון בה מבחינת העניין בעיר תל אביב, ולאף בית משפט נתונה אך ורק לבית המשפט 

 .אחר לא תהא סמכות לדון בכך
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום                                              
 

                          
 היועץ                   חלב בישראלהמועצה לענף ה               

 


