
 עיריית קריית מלאכי
 12/2020מכרז פומבי מס' 

 

 וניהול מדיה תקשורת יעוץשירותי מתן 

 

 

יעוץ  שירותילקבלת מזמינה בזאת הצעות  ("העירייה" להלן:) קרית מלאכי עיריית 

 .("השירותים")להלן: הכל כמפורט במסמכי המכרז  תקשורת וניהול מדיה

החל ממועד חודשים  12 לתקופה שללבין הזוכה יהיה  עירייהבין ה שיחתםההסכם 

רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההסכם  עירייהה .חתימת הסכם

ת וובלבד שסך כל תקופ פעם בכל, ו/או חלק מהם חודשים)שנים עשר(  12למשך 

 )להלן: התקופה המוארכת"(. חודשים 60ה על נעלתההתקשרות לא 

 

 בכבוד  רב,

 

 אליהו זוהר 

 יית קרית מלאכיראש עיר
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 רקע

לפעול באופן מקצועי ומוסדר בתחום  תנדרש( "העירייה")להלן:  עיריית קרית מלאכי

התקשורת, על בסיס אסטרטגיה כוללת לפעילות תקשורתית ייזומה ומגיבה, שתשקף 

 , ומאידך, תפעל ותיזום חשיפה תקשורתיתהעירייהמחד את מנעד הפעילות השוטפת של 

אשר על כן העירייה מעוניינת להתקשר עם יועץ תקשורת איכותית, מושכלת ואפקטיבית. 

הרשויות המקומיות, יידרש להכיר לעומק את שדה התקשורת בתחום )פרי לנסר( אשר 

, על כלל השחקנים והשדות בהם מתקיימת העירוניתמערכת ההבנה מקצועית של אשר לו 

מש בידע זה באופן מושכל ומכוון בכדי למנף את יידרש להשתהיועץ  .בפעילותה השוטפת

 , המגיבה והיזומה ,לטובת קידום מדיניותהעירייהשל והתדמיתית הפעילות התקשורתית 

 .  העירייה, העשייה והמטרות של העירייה

 

 מטרת ההתקשרות: .א

 יעוץ תקשורת     

   העשייה  מבחינת פועלה, מדיניותה, מקצועיותה, תחומיהרשות תדמית לקידום  יעוץ

 .באמצעים השונים )כגון מדיה דיגיטאלית( יו"בוכ

     פיתוח אסטרטגיה תקשורתית ושיווקיתיעוץ  ו. 

   לנושאים שהרשות רואה בהם חשיבות  פיתוח מודעות ציבוריתיעוץ בדבר דרכים ל

 לקידום העיר ותושביה.

    לות, ובניית ף בפעיטלעדכון שו הגורמים הרלוונטיים בעירייהקיום פגישות עבודה עם

   המענה התקשורתי, התואם את האסטרטגיה שנקבעה לכך.  

 ניהול מדיה דיגטלית

    כולל תקציב למסגרות ובהתאם לצרכים, לקהלים המותאמת מדיה תכנית בניית 

 .(ועוד תיעוד, מיקום, גודל, מחיר) המדיה לעלויות התייחסות

  'ניהול אתר העירייה, דף הפייסבוק וכו 

  תוכן פרסומי ומידע לציבור.יעוץ גרפי ל 

   .ביצוע כל עבודה שהעירייה תקבע כי הינה בתחום הייעוץ התקשורתי 

  :היקף שעות הייעוץ .ב

  בהתאם ושעות עבודה לחודש   100היקף שעות הייעוץ המשוער יהיה עד

 .העירייהלצרכי 

 בשבוע, הכל בהתאם  ימים 3לפחות יועץ יהיה זמין להתייצב בעירייה ה

 רייה.לדרישות העי

 לביצוע מתן שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות העירייה. להיות זמין יועץ על ה

, יועץלצורך ישיבות, פגישות עבודה והתייעצויות בהן נדרשת השתתפות ה

עליו להיות זמין להשתתפות בהן בהתראה קצרה, בהתאם לצרכים 

 .  מטעם העירייה ולדחיפות הנושא, אשר יקבעו ע"י האחראי המקצועי
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 התמורה:  .ג

 

ש"ח כולל מע"מ לחודש בכפוף לכך  11,000 –התשלום עבור שירותי היועץ לא הינו  

יובהר כי הסך שהיועץ ימלא אחר כל התחייבויותיו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. 

התשלום כולל את כל השירותים המופיעים במסמכי  הנ"ל הינו גם האומדן למכרז זה .

דרוש ממבצע השירותים לבצע עבורה שלדעת העירייה מכרז זה וכל שירות שהעירייה ת

צוע יבבות ככרוהוא שהצאות מכל מין וסוג הוהינה חלק ממתן השירות, וכן את כל ה

מציע לא יהא זכאי לכל החוזה ובנספחים, ט בפורתאם למבהה ז רזמכ ואשהשירות נ

 חיר הנ"ל.עבר לממ סףלום נותש

לנהל מו"מ עם הזוכה בכל ענין  במהלך תקופות ההתקשרות העירייה תהא רשאית

 שהוא לרבות בנושא הכספי.

 

 תנאי סף לבחירת היועץ: .ד

 לעמוד בתנאי הסף שלהלן:  יועץעל ה

למציע )שהינו עוסק מורשה( או לגורם שיעניק את השירות לעירייה מטעם  .1

במתן יעוץ שנים  5לפחות ניסיון של המציע )במידה והמציע חברה/ תאגיד(, 

/או יחסי ציבור ו/או דוברות עבור משרד ממשלתי ו/או בתחומי התקשורת ו

רשות ממשלתית ו/או רשות מקומית ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים 

סטטוטוריים ו/או גופים הפועלים מכוח זיכיון ממשלתי ו/או בעבודה עיתונאית 

להוכחת תנאי סף זה על היועץ למלא בתחום הכלכלי/תשתיות/נדל"ן/משפטי. 

 '.את נספח א

יובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לדרוש מהיועץ ליתן הבהרות ו/או 

 להשלים פרטים ו/או כל מסמך שהוא לרבות כאלה הנוגעים להוכחת תנאי סף.

 

המציע רכש את מסמכי המכרז. להוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו  .2

 העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

 

 

 הצעת היועץ:אמות המידה לבחירת הזוכה ו .ה

 נקודות וכדלקמן. 100ב' ( הינו  –בגין אמות המידה )שלבים א' ו המרבי הניקוד 

מציע שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר בהתאם ובכפוף להוראות מכרז זה,  וועדת 

 המכרזים תהא רשאית להמליץ על זכייתו. 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 נקודות.  60 עד– אמות מידה שלב א'

בכדי לעבור לשלב ב'. יובהר  כי הצעה בשלב א' ת נקודו 55על המציע לצבור לפחות 

א תעבור לשלב ב' ולא נק' במסגרת בחינת אמות המידה בשלב א' ל 55שתקבל פחות 

 תובא בחשבון.

 

בחינת אמת המידה    ניקוד  מדדים                

 ומסמכים נדרשים

של היועץ מספר שנות ניסיון 

 (מעבר לנדרש בתנאי הסף)

חומים בלפחות אחד מהת

 המופיעים בתנאי הסף 

 נקודות   20  עד 

נקודות עבור כל שנת  4ינתנו 

 5 –ניסיון נוספת מעבר ל ל 

שנות הניסיון הנדרשות לפי 

 תנאי הסף 

היועץ נדרש לצרף להצעתו 

פירוט של שנות הניסיון במתן 

השירותים המופיעים בהתאם 

 המופיע לקמן. לנספח א'

התחייבות המציע לביצוע 

בשעות עודפות )מעבר עבודה 

שעות עבודה בחודש(.  100 –ל 

יובהר כי המציע לא יקבל 

תשלום נוסף מעבר לשכר 

 שנקבע במכרז זה

 נקודות.  20עד 

תינתן נקודה אחת עבור כל 

שעה עודפת.  למשל מציע 

שעות  15המתחייב לבצע 

 נקודות.  15עודפות יקבל 

המציע יציין את מספר 

 השעות העודפות:

לבצע ____  אני מתחייב

שעות עודפות בכל חודש 

שעות  100-)מעבר ל 

חודשיות(  ללא כל 

תוספת תשלום מעבר 

לקבוע במסמכי המכרז 

וזאת לכל תקופות 

ההתקשרות ובהתאם 

 לדרישות העירייה. 

לאסטרטגיה ת תכנית הצע

תקשורתית למיצוב תדמית 

   של העירייה.

 נקודות 10עד 

 

היועץ נדרש לצרף להצעתו 

דרש.  ועדה תכנית כנ

מקצועית מטעם העירייה 

ע"י מנכ"ל העירייה  -שתוקם 

לצורך בחינת ההצעות  -

)להלן: "הועדה המקצועית"( 

את התכנית  ותנקדה בחן ת

לפי הפרמטרים הבאים: 

 5עד  ת התכניתאיכות הצע

, נק' 5עד  – מקוריותנק', 

 נק' 5עד –ישימות 

הצעת תכנית מפורטת לניהול 

 מדיה 

היועץ נדרש לצרף להצעתו  נקודות 10עד 

תכנית כנדרש.  הועדה 

את התכנית   בחן המקצועית ת
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

ותנקדה לפי הפרמטרים 

ת איכות הצעהבאים: 

 – מקוריותנק',  5עד  התכנית

 נק' 5עד –, ישימות נק' 5עד 

 

 

 

      נקודות 04עד   אמות מידה שלב ב'

                  

 אופן בחינת אמות מידה ניקוד מדדים 

התחלת 

 עבודה

מציע אשר הינו זמין ומתחייב להתחיל  –קודות נ 5עד  

ימים מהמועד בו העירייה תכריז  10במתן השירותים תוך 

 נק'.  5עליו כזוכה, יהיה זכאי ל 

בזאת  זמין ומתחייבהאם הנך 

להתחיל במתן השירותים לעירייה 

ימים מהמועד הו העירייה  10בתוך 

 כן / לאתכריז עלי כזוכה במכרז ? 

 ול()יש להקיף בעיג

עבודה 

בשעות לא 

 שגרתיות

לעירייהה שירות יתן להמציע התחייבות   –נקודות  5עד 

בשעות לא שגרתיות לפי דרישת העירייה תזכה את 

 נק' 5המציע ב 

האם הנך מתחייב לבצע עבודות 

בשעות לא שגרתיות לפי דרישת 

 )יש לעקיף בעיגול(כן / לא  העירייה?

נק' בשלב א',  55יקבל לפחות המציע ש -נקודות   30עד  התרשמות

יערוך וישגר לועדה המקצועית כתבה תקשורתית כאמור 

 לעיל,  יוזמן לראיון התרשמות בפני הועדה המקצועית

הוועדה המקצועית תזמן את המציע   

לצורך התרשמות מאישיותו, 

 יכולותיו ומסירותו לביצוע השירות.
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 המציעת מידה בדבר ניסיון להוכחת תנאי סף ואמנספח א 

 

הגוף לו המציע  שנה 

 העניק השירות

טלפון נייד של מקבל  פירוט  השירות שהמציע  ביצע עבור קבל השירות

 השירות ו/או מי מטעמו
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 

 

 הוראות נוספות: .ו

 

שלא יוחזרו במשרדי הגבייה  ₪ 250רכוש בעבור סך של את מסמכי המכרז ניתן ל .1

בלבד,  12:00 – 9:00ה, בין השעות –בימים א  קרית מלאכי 8ברחוב ז'בוטינסקי 

לחילופין ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות הטלפון בכרטיס אשראי בטל' 

 M.ORG.IL-WWW.Kאו באופן מקוון מהאתר העירוני שכתובתו  3410907-053

את ההצעה יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת בחדרו של סגן ראש העיר  בבניין  .2

ה בשע 19.05.20 עד ליוםקרית מלאכי  20  העירייה בקומה ב' ברח' ז'בוטינסקי

הצעה שתוגש לאחר המועד תחשב כאילו לא הוגשה כלל. משלוח הצעה  .09:00

הובלה כלשהו אינו עונה על הדרישות. אם ההצעה לא  בדואר או ע"י שירות

  התקבלה בתיבת המכרזים כאמור עד המועד האחרון להגשת ההצעות.

  .תקשורת' שירות יעוץלמתן  12/2020מכרז 'לציין ע"ג המעטפה יש 

יש לצרף להצעה קרות חיים של המציע עם פרטיו המזהים, מספר טלפון וכתובת  .3

 דוא"ל ליצירת קשר.

מציע אינו רשאי להציע הצעה משותפת  יע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל מצ .4

 עם מציע אחר.

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק בהם, ה .5

להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או 

תנאיו עלולים התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז או מ

להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף. בהגשת הצעתו למכרז 

המכרז על  תמהתניוייחשב המציע כמי שוויתר מראש על כל טענה בקשר למי 

נספחיו והסכם ההתקשרות המצורף לו, והוא מאשר בכך כי הם ברורים ומובנים 

 לו.

אי התאמה במסמכי המכרז  על המציע לפנות לנציג העירייה בכל סתירה או .6

השונים או הוראות שונות מהוראותיהם. מציע אשר לא יפנה כאמור טרם הגשת 

הצעתו יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות כאמור 

 ויחשב כמסכים לכל האמור במסמכי המכרז.

י לפנות מבקש להציג שאלה או בקשה להבהרה לגבי מכרז זה, יהיה רשאשמשתתף  .7

, שהינו אחרון להגשת שאלות הבהרההבכתב, החל מיום הפרסום ועד למועד 

 . 12:00בשעה  10.05.20

בדואר אלקטרוני  עו"ד שני משה, רכזת ועדת מכרזים, הפנות אלאת השאלות יש ל 

כתובת הדוא"ל היא  12/2020 רמספפומבי שכותרתו תהיה הבהרות למכרז 

shani@k-m.org.il. 

אלא לוודא  שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת השאלות בקשיםהמשתתפים מת .8

 קבלת הודעת הדוא"ל באמצעות "אישור מסירה".

 .Wordבפורמט השאלות  אתהמשתתפים מתבקשים לשלוח 

http://www.k-m.org.il/
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בפנייתו יציין המשתתף את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם 

גשנה במבנה הבא, תוך המסמך ומספר הסעיף  אליו מכוונת שאלתו. השאלות תו

  הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין המכרז:

 שאלה סעיף הזמנה/ מפרט/חוזה #
1.     

2.     

עד ליום  www.k-m.org.ilעירייה שכתובתו: תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של ה

אחריות המציע לעקוב באתר האינטרנט של העירייה, אחר . ב16:00בשעה  12.05.20

 נויים והבהרות הנוגעים למכרז זה, וזאת עד המועד האחרון להגשת ההצעות.שי

מובהר כי התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לצרף את 

 קובצי התשובות לשאלות, חתומים ע"י המציע, למענה המציע כנספח לסעיף זה.  

ועד האחרון להגשת ההצעות, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, בכל עת קודם למ

שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, כולל בהסכם המצורף בין אם ביוזמתה ובין אם 

בעקבות תשובה להליך ההבהרות. הוכנסו שינויים ו/או תיקונים כאמור, יהפכו אלה 

 לחלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 התחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו: .9

 )במידה והמציע הינו תאגיד( ידה על רישום תאגידתעודה המע .א

אישור תקף מאת פקיד שומה או רואה חשבון או יועץ מס מייצג  - ניהול ספרים .ב

(, בדבר 2005 -)כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה 

ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

  1976 –ם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו בהתא

בדבר היעדר הרשעות בעבירות  ג'9נספח תצהיר בנוסח הרצ"ב כ - היעדר הרשעות .ג

על פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 

, בהתאם לחוק עסקאות גופים 1987 –התשנ"א וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

, כשהוא חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע 1976 –של"ו ציבוריים, הת

 ומאושר על ידי עורך דין;

תנאי מוקדם להתקשרות בין  - העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום .ד

ב' לחוק עסקאות גופים  2ספק לבין "גוף ציבורי" הוא עמידה בהוראות סעיף 

  מאשרור"( ולכן המציע "סעיף האיס –)להלן  1976 -ציבוריים, התשל"ו 

הגשת הצעתו לא חל עליו איסור להתקשר עם "גוף כי במעמד בחתימתו,  

 .ציבורי" בהתאם לסעיף האיסור

 המצ"בלעובד העירייה או לחבר העירייה בנוסח  הצהרה בדבר קרבה משפחתית .ה

 .ה ה'9 כנספח

כי במכרז ויתר המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת המציע יגיש את כל מסמ .10

הליך זה כשהם חתומים בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד וחתימה מלאה במקומות 

 המסומנים.
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מציע שעמד בתנאי הסף של המכרז וקיבל את הניקד הגבוה ביותר מבין כל  .11

ההצעות הכשרות שיוגשו במסגרת המכרז, וועדת המכרזים העירונית תהא רשאית 

 להמליץ עליו כזוכה.  

הודעה בכתב ועל המציע לפעול בהתאם  ךכ לעמכרז תשלח לו/ ב וכההז קביעת עם .12

לדרישות העירייה לצורך התחלת מתן השירות. מציע שלא יפעל בהתאם לדרישות 

 למציע. בכתב עהודכרז בהבמהעירייה, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה 

עה  והיא רשאית  לדחות או לפסול את כל הצכל העירייה אינה מתחייבת לקבל  .13

 ההצעות. 

מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים  .14

, רשאית העירייה מאושר לביצוע השירותתקציב בהעדר בעיריית קרית מלאכי. 

 לבטל את המכרז.

או /ו ודהבצע חלק מהעבללעדי, בדעתה ה לשיקוי פלתהיה העירייה רשאית,  כן .15

ף התקציבי המתאים והמאושר קילה דע הפהיקמצם את לצים, או לבצעה בשלב

 אוציע ו/למת המכרז. ולתוצאו קציב המאושרלתעבודה, ה למהות אםכל בהתוה

כלפי א ין שהוומת מכל סוג ועיבת ורישות, ו/אד, תונעטיינה כל תהמו, לא מטעמי ל

  ויותיה אלו.  בזכירייה עשימוש השל ייה בעירה

של העירייה ו/או כל  הועדת המכרזים רשאית לשקול בין יתר השיקולים את ניסיונ .16

 גורם אחר מול המציע.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמגיש ההצעה לא שיתף  .17

בכל ענין שהוא בנוגע למכרז זה ו/או מכרזים אחרים  כנדרשהעיריה פעולה עם 

 .הא כל טענה כלפי העירייה בעניינים אלהשהעירייה קיימה, ולמציע לא ת

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים לבצע השלמות, הבהרות וכל פרט אחר  .18

לרבות כאלה הנוגעים להוכחת תנאי סף הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים 

לא תהא כל טענה  כלפי העירייה. בנוסף העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם 

 נין הנוגע להתקשרות לרבות עניינים כספיים.הזוכה במכרז בכל ע

העיריה רשאית להאריך את מועדי המכרז בכל שלב ו/או לקבוע מועדים  חדשים  .19

בכל שלב לרבות בשלב פתיחת תיבת המכרזים וזאת גם במקרה בו יתגלה כי בעת 

פתיחת תיבת המכרזים אין הצעות ו/או ישנן מעט הצעות, הכל לפי שיקול דעתה 

 .של העירייה

בתום המכרז קרי החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר, העיריה תעמיד לעיון  .20

המציעים שיבקשו זאת, את ההצעה הזוכה במכרז, המציע מצהיר כי הצעתו גלויה 

וכי במידה ותהיינה פניות של מציעים אחרים, לראות את הצעתו ולצלמה, אין לו 

ת הצעתו, לאחר קבלת החלטה כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות א

סופית של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש 

ובמפורש במסמכי הצעתו אלו סעיפים בהצעתו לדעתו יש בהם סוד מסחרי ו/או 

סוד מקצועי וינמק את טענותיו באופן מפורט. ועם זאת מובהר למציע כי שיקול 

ה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך הדעת למסור את הצעתו מסור

 שלפי דעתה אינו חסוי.
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 ג'9נספח 
 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  _______________בעל/ת ת"ז שמספרה  ________________אני הח"מ 

 מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )להלן  _______________ המציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם  .1
 (. מציע/ הספקה –

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי  הורשעולא בעל זיקה אליו /או כל ו מציעהאני מצהיר כי  .2
הרינו מצהירים כי במועד ההתקשרות  –הורשע ביותר משתי עבירות  , במידה והמציעחוק שכר מינימום

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

, שחלק 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 מהן מובאות להלן:

 ;1981 -בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  כמשמעותם -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה"  (א)

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  (ב)

 חבר בני אדם שנשלט על ידי ; .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: .2

 בעל השליטה בו; .א

הספק,      , דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי  .ב
 בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; ותחומי פעילותו של חבר

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; .ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 ששולט בספק;

 31בחשון התשס"ג )הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  -"הורשע", בעבירה  (ג)
 (; 2002באוקטובר 

 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  -"חוק עובדים זרים"  (ד)
1991; 

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -"חוק שכר מינימום"  (ה)

 -"מועד התקשרות"  (ו)

 עות במכרז;המועד האחרון להגשת ההצ -לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  .1

המועד שבו הוגשה לגוף הציבורי ההצעה לפיה  -לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  .2
 מועד ההתקשרות בעסקה; -נערכה ההתקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור 

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; -"עבירה"  (ז)

 ר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;החזקה של שלושה רבעים או יות -"שליטה מהותית"  (ח)

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 _________________, המצהיר/ה

 אישור

___________ נושא/ת ת.ז. _____הנני מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' __

י באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר ______/המוכר/ת ל____________שמספרה ___

את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את 

 נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

__________________               ___________________________  __________________ 

 חתימה וחותמת               כתובת                   +מס' רישיון שם עו"ד         
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 לעובד העירייה או לחבר העירייה הצהרה בדבר קרבה משפחתית - ה'9 נספח          

 

 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:קרית מלאכי עיריית 

 )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: א'122סעיף  .1

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

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

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

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל 
 (.3114ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או  174סעיף  .ב

או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה.

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי 
 ההגדות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

( לפקודת 3א' )122מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לגרוע
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 הצהרה

, מצהיר ומתחייב בזאת קרית מלאכיריית ידי עי-שפורסם על להשתתף במכרז ןהמעונייאני הח"מ 
 כדלקמן:

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא  קרית מלאכיבין חברי מועצת עיריית  .א

 סוכן או שותף.

)בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים   .ב

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד  10" כאמור לעיל חלק העולה על במונח "קרוב

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אין לי  בן .ג

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3

 הצהרה לא נכונה. משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.

 לראיה באתי על החתום:

חתימה  שם המציע ______________________ 
 וחותמת____________________________
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 חוזה התקשרות

 

  תקשורתלמתן שירותי ייעוץ הסכם 

 

 בשנת ______ _______ ביום ______ בחודש _______שנערך ונחתם ב_

 

 : בין

 

 עיריית קרית מלאכי               

 ________מחלקת                                                       

 מרח' ___________

 קרית מלאכי

 "(העירייה)להלן "

 

 מצד אחד                   

 

 :לבין

 

 ________________חברה/ עוסק_____    

 _______________________/ע.פ  ח.פ./ ע.מ.

 באמצעות המורשה מטעמה מר/גב': __________________ 

 כתובת: ________________________

 טלפון: ___________; פקס': ____________

 ( :  "היועץ" או "מבצע השירותים")להלן    

 

 מצד שני          

     

   

והכל  תקשורתשירותי יעוץ  למתן  12/2020פרסמה מכרז פומבי מס' יריית קרית מלאכי וע הואיל : 
או  "העבודה"" או השירותיםולהוראות חוזה זה )להלן: " במסמכי הליך זהכאמור 

 (."העבודות"
 

והיועץ מעוניין בביצוע השירותים עבור העירייה ומצהיר כי הוא בעל הניסיון, המקצועיות,  :והואיל
ות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים וביכולתו לבצע את המומחי

 השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר. 
 

 _________בישיבתה מיום  המכרזיםעדת וו ,המכרז במסגרת הגיש הצעתו היועץ ו :והואיל
סור לו את ביצוע לקבל את הצעתו של מבצע השירותים ולמהמליצה בפני ראש העיר 

 העבודות המפורטות בחוזה במפרט וביתר מסמכי המכרז.
 
   
וראש העירייה בהחלטתו מיום ___________אישר את החלטתה הנ"ל של ועדת  הואילו

 המכרזים והוחלט למוסר למבצע השירותים את ביצוע העבודות והכל כמפורט להלן:
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 
 
 

 מן:הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקלפיכך  
 
 

 מבוא .1

 
 המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.

 
  :נספחים .2
 

 שאלון והצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים   -נספח א (א)

 הצהרת סודיות  – נספח ב' (ב)
 
 

 כל הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  

 

  :הגדרות .3
 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  
  

עיריית קרית מלאכי ו/או כל מי שהורשה על ידו לעניין מנכ"ל  – מנהל""ה (א)
  הסכם זה או כל חלק ממנו.

 

מי שנמסר לו מטעם העירייה ביצוע   - "נותן השירותים" או"היועץ"  (ב)
העבודה או כל חלק ממנה, לרבות עובדיו, מנהליו, שלוחיו וכן יועצים ואנשי 

הם לצורך ביצוע העבודות מקצוע נוספים שיהיה צורך בקבלת שירותי
 הליך זה.בכמפורט 

 
למפורט בהליך שירותי ייעוץ והכל בהתאם  -"" ו/או "השירותיםהעבודה" (ג)

 ולהוראות חוזה זה. זה
 

 

 :השירותים ביצוע .4

והיועץ מקבל בזאת על עצמו לבצע את  יועץהעירייה מוסרת בזאת ל
  בהתאם להיקף שתקבע העירייה.בהליך זה והשירותים המפורטים 

 

 

 
 

  :הצהרות  והתחייבויות היועץ .5
 

 :היועץ מצהיר כדלקמן
 

הכישורים, הידע המקצועי, האמצעים הניסיון, מצהיר כי יש לו את  היועץ (א)
לעירייה בצורה הטובה  יםייתן את השירותכי הוא , ויםהדרושים למתן השירות

 ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

כושרו, ידיעותיו ואמצעיו וישקיע  ישתמש במיטב כוחותיו, היועץ מצהיר כי הוא (ב)
 פי-לבויותיו עימיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחיואת מיטב השקידה 

 חוזה זה.

 
 :מתחייב כדלקמןהיועץ   

 

בהתאם לחוקי המדינה והרשויות המקומיות, כלליהן והוראות הקבע  לפעול (ג)
 .שלהן

ולה, ולשם כך לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות וברמה מקצועית מע (ד)
 הכושר והידיעה המקצועית. בלהשתמש במיט

העירייה הזמנה  חתומה כדין ע"י מורשי להתחיל בביצוע השירותים על סמך  (ה)
 (."הזמנת עבודה" )להלן:

 לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראותהיועץ מתחייב  (ו)
 נתנה לו מעת לעת על ידי הרשויות המוסמכות.ישת החוקיות 

לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע הדוק ושיתוף  (ז)
 פעולה עם המנהל ושאר גורמי העירייה הנוגעים בדבר.

לאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן ביצוע השירותים כאמור  (ח)
נתנו לו על ידי המנהל י)א( להלן ולמלא אחר כל ההוראות וההנחיות שי 6בסעיף 

  )ב( להלן. 6עיף כאמור בס

עפ"י הוראות חוזה זה ו/או עפ"י דו"ח תקופתי ו/או  להעביר למנהל דיווח שוטף (ט)
 בדבר התקדמות העבודה.דרישת המנהל, 

ללא אישור והזמנה  לא יבצע התקשרות / הזמנת שירותים או טובין מול ספק  (י)
 עבודה חתומה ע"י מורשי החתימה של העיריה.

יריה לגופי הסמך שלך לשם שכלול מערך יסייע לתיאום פרסומים בין הע(יא)
 .יהיהפרסום הכולל בעיר

 

 

 :סמכויות המנהל .6
 

המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם, ועד לסיום מתן השירותים, לבדוק את טיב  (א)
יועץ מבצעם בהתאם להוראות הסכם זה.ההשירותים ואת אופן ביצועם ואם 

  

והנחיות, בכל  הוראות יועץבמשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת ל (ב)
   הנוגע לביצוע השירותים.

שהתמנה על ידי או נותן שירות המנהל יהיה רשאי לפסול כל עוזר או עובד  (ג)
  לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל., יועץ לצורך ביצוע הסכם זהה

דו"ח תקופתי ולכל הפחות אחת לרבעון, יועץ ימסור למנהל, על פי דרישתו, ה (ד)
רשאי המנהל או מי שיבוא מטעמו לבקר  בדבר התקדמות השירותים וכן

לעיון בהתקדמות וכל מי מטעמו העוסק בעבודה עפ"י חוזה זה, יועץ הבמשרדי 
היועץ וכל מי מטעמו ימסרו למנהל כל הסבר  השירותים ובאופן ביצועם.ביצוע 

 וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו.

וא אחראי לכך יועץ ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והה (ה)
גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר ו ימסר יתר בעלי המקצועש

 כאמור.
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 :צוות עבודה ויועצים .7
 

לצורך ביצוע העבודות יעסיק היועץ, על חשבונו, יועצים ואנשי מקצוע שונים  (א)
  בהליך זה.שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך ביצוע העבודות, כמפורט 

דרוש מהיועץ, מטעמים שינומקו על ידו, להפסיק העסקתו המנהל יהא רשאי ל (ב)
  של יועץ זה או אחר והיועץ מתחייב לקיים את דרישת המנהל.

היועץ אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחויבים, גם על  (ג)
 ידי היועצים המועסקים על ידו.

ירות ע"י היועץ שכר היועצים שהיועץ יעסיק לצורך ביצוע העבודות, ישולם יש (ד)
  ועל חשבונו בלבד כחלק מהתמורה עפ"י חוזה זה.

 

  תקופת השירות: .8

עד ליום _________ ו יוםמחל חודשים ה 12מתן השירות הינה למשך  תתקופ (א)
 (."תקופת השירות" –)להלן ___________ ₪( 

לעירייה בלבד עומדת הזכות )אך לא החובה( להאריך את תקופת ההתקשרות  (ב)
ות של שנה או תקופה קצרה יותר בכל פעם, ובלבד שתקופת לתקופות נוספ

  שנים מתאריך תחילתה. 5ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

ועדת התקשרויות מובהר ומוסכם כי הארכת החוזה כאמור כפופה לאישור  (ג)
   ומבלעדי אישור כאמור אין להארכה כל תוקף.בעירייה 

ת להביא, לפי שיקול דעתה על אף האמור לעיל שומרת העיריה לעצמה את הזכו (ד)
לאלתר בכל שלב שהוא וזאת בכפוף הבלעדי ומכל סיבה שהיא, חוזה זה לסיומו 

הודעה בכתב ומראש שתשלח ליועץ. בכל מקרה בו תשתמש העיריה בזכותה, ל
על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל וליועץ לא 
יהיו טענות ו/או תלונות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה בשל שימוש 

 העיריה בזכותה זו.

 

 
  :לוח זמנים .9

 רותים מיד עם דרישת המנהל וקבלת הזמנה לוגיסטיתהשייחל בביצוע  היועץ (א)
באופן ויבצע את השירותים על כל שלביהם  החתומה כדין ע"י מורשי העירייה

. לדרישות המנהל והאמור בחוזה זהד להשלמתם בהתאם רציף וללא הפסקה ע
 שידרשו ע"י המנהל. יועץ מתחייב לא לחרוג מהמועדים ה

ח עליון, או עקב ומסיבה של כ העבודהשלבי כלשהו מ בנגרם עיכוב בביצוע של (ב)
שליטה עליהם ולא היה באפשרותו  יועץים אחרים שלדעת המנהל אין לאתנ

ארכה במועדי הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים  יועץלמנען, רשאי המנהל להעניק ל
יועץ פנה בבקשה לאורכה מיד עם התהא זהה לתקופת העיכוב, ובלבד שר שא

החלטתו של המנהל בעניין זה  .מבקש את הארכה קרות המאורע בגינו הוא
  .יועץתהא סופית ותחייב את ה

 

  התמורה .10
 

סך של תמורת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם העירייה ליועץ  .א
,  בכפוף לאישור תקציבי, להזמנת העבודה, בהתאם ש"ח כולל מע"מ 11,000

ברת התשלום ולכל יתר לביצוע העבודות בפועל ובכפוף לאישור המנהל להע
  הוראות חוזה זה.
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התשלומים ישולמו ליועץ לאחר שיגיש דו"ח שיפרט את היקף העבודות 
שביצע ואת התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י החוזה, ויצרף לדו"ח חשבון, 
החשבון יועבר בשני העתקים לאישור המנהל, עם אישור החשבון ו/או חלק 

לעירייה בגין הסכום שאושר, העיריה  מהם יגיש היועץ חשבונית מס כדין
 אישוריום מיום  60את סכום החשבונית שאושר שוטף +  יועץתשלם ל

היועץ יצרף דו"ח ביצוע חודשי בצמוד לחשבונית או . ע"י המנהלהחשבונית 
 לדרישת התשלום.

 

 

מובהר כי העיריה רשאית לבצע את העבודות במסגרת התקציב כולו או חלקו  .ב
גרת התקציב, היקף העבודות והשירותים לביצוע, נתונים ואף לא כלום ממס

לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה וליועץ לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות 
ו/או דרישות בשל החלטת העירייה לבצע רק חלק מן השירותים או חלקים 

  מתוך שירות ספציפי או כלל לא.

 

 

בגין  יועץ ל לא ישולם לפרט לתמורה האמורה לעי שום תשלום אחר או נוסף .ג
 ביצוע הסכם זה, לא במהלך ביצוע השירות ולא לאחר תום תקופת הסכם זה.

 
 
 

 

  
 אופן תשלום התמורה .11

 

שעות העבודה,  ופורטבו ילמנהל חשבון מפורט  היועץ, יגיש אחת לחודש .א
התאריכים והשירותים שביצע היועץ בפועל בהתאם להנחיות המנהל 

ת פירוט התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י חוזה ולהזמנה הלוגיסטית וכן א
 זה ועפ"י הצעת המחיר שהגיש. בנוסף יצרף  היועץ לדו"ח חשבון. 

 

 ההנחיות שניתנו על ידו ליועץהמנהל יבדוק את החשבון המפורט אל מול  .ב
הערות או בקשות לתיקונים בעבודה בהתאם לשיקול דעתו. רק  יועץויעביר ל

העבודה בוצעה לשביעות רצון העירייה ימסור לאחר קבלת אישור המנהל כי 
 שאושרו על ידי המנהל. שירותיםחשבוניות מס התואמת את ה היועץ

 

הנדרשים שלבי העבודה יהיה כנגד ביצוע בפועל והשלמה של  ליועץהתשלום  .ג
היועץ יגיש לאישור לשביעות רצון המנהל. ע"י המנהל ו/או מי מטעמו ו

ין בהתאם לחשבון שאושר על ידי המנהל אחת לחודש חשבונית מס כד
 המנהל. 

 

אישור החשבון ע"י יום ממועד  60שוטף ועוד בתנאי התשלומים ישולמו  .ד
 כאמור לעיל.  המנהל

 

התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויותיו של  .ה
מבצע השירותים על פי חוזה זה, ולא תשולם ליועץ כל הצמדה ו/או ריבית 

עוד מובהר כי התמורה כוללת בין היתר, תשלום  .ם תוספת אחרתו/או שו
עבור שכר עבודה, שעות נסיעה, הוצאות נסיעה ואש"ל של מבצע השירותים 
והיועצים וכן הוצאות ככל הדרוש למבצע השירותים לצורך עבודתו ו/או 
לצורך מתן השירותים למנהל, בין אם הצורך בהם נובע מיוזמתו של מבצע 

או מיוזמת המנהל ולא תתקבל כל דרישה ו/או טענה נגד העירייה השירותים 
לתשלום סכום כלשהו נוסף על התמורה הנקובה  לעיל. לא תשולם כל תוספת 

 על התמורה הנ"ל.  
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היועץ יגיש למנהל דו"ח שיפרט את היקף  .ו



 למתן שירותי ייעוץ תקשורת וניהול מדיה 12/2020מכרז 

  17 
 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 העבודה שביצועה הושלם עד אותו מועד, עפ"י דרישת המנהל.
 

I.   
 :שמירת סודיות .12

 
לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין, היועץ  צוע הסכם זה מתחייביבב

לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכן  
ם על הצהרת שמירת סודיות את עובדיו ואת הפועלים מטעמו בדרך ייחת

 '.בנספח הצהרה על שימרת סודיות מצ"ב כ כלשהי.
 

 
 :מניעת ניגוד עניינים הגבלה .13

 
אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו על  .א

פי הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתנאי מתן שירותיו לפי 
הסכם זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו 

  לפי הסכם זה. 
 

ים מנוע מלקבל על עצמו עבודה עם קבלת העבודה יהיה מבצע השירות .ב
עבור כל גורם או גוף אחר ובכלל כך עירית קרית מלאכי אם הדבר 

  עלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים. 
 

של מבצע השירותים נושאים מהם  אם בשלב כלשהו נמצאים בטיפולו .ג
כך בכתב מייד לעירייה למנהל -עולה חשש לניגוד עניינים יודיע על

  לעירייה.וליועץ המשפטי 
 

בתקופת עבודתו בעירייה  לטפלממנוע מבצע השירותים יהיה  .ד
גופים בתיקים של  /אוובנושאים ו/או במשרדים  בהתקשרויות ו/או

העירייה ואשר עלולים להעמידו במצב של ניגוד  להם התקשרויות עם
  עניינים.

 

למניעת מקרה של ניגוד עניינים, מבצע השירותים מתחייב ליידע את  .ה
יה מראש ובכתב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע, העירי

מיזם פרטי או ציבורי, לרבות ייעוץ שוטף או  במישרין או בעקיפין
התקשרות מהם עולה חשש לניגוד עניינים ולקבל את הסכמת היועץ 

  .המשפטי לעירייה או מי מטעמו, לכך בכתב
 

אגיד בו יש ו/או כל תוכל היועצים שיועסקו על ידו שירותים המבצע  .ו
עניינים כאמור  , לא ימצאו במצב של ניגודכלשהו חלקאינטרס / הםל

 .  פי חוזה זה-עללעיל מול העיריה 

 

, עם העירייה הסכםהצהיר כי בחתימתו על מבצע השירותים י .ז
פיו, אין כל סתירה ופגיעה -העבודות על לבצוע ובפעולותיו

כלפי  מי משותפיוו/או  מעובדיו ו/או של מי בהתחייבויות אחרות שלו
ו/או טענה מצד שלישי  צפוי לכל תביעה צדדים שלישיים, וכי אין הוא

  .התחייבויותיו על פי הסכם זה כלשהו, בקשר עם מילוי
 

ו/או ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו מבצע השירותים כל עובדי  .ח
 באופן שמהווה ניגוד להתקשר מ ימנעווכל העובדים מטעמו,  שותפיו

 באופן ישיר או עקיף עם יזמים/גורמים פרטיים, לרבות יעוץ , עניינים

במישרין או בעקיפין למי מהגופים המרכיבים את היזם ולמי מהגופים 
ו/או היועצים העובדים עבורם, האמור לעיל יחול על כל שלבי עבודת 

  יזמים והגורמים הפרטיים ובכל שלבי ההתקשרות עמם.

 



 למתן שירותי ייעוץ תקשורת וניהול מדיה 12/2020מכרז 

  18 
 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

הליו ו/או בעלי מניותיו ו/או כל עובדי מבצע השירותים ו/או מנ .ט
שותפיו ימנעו במהלך תקופת העבודה וכן גם בסיומה מלהתקשר עם 
תובעים ו/או טוענים כנגד עיריית קרית מלאכי, בתביעות כנגד 

בכל הקשור בעניינים נשוא העבודות שנמסרו העירייה ע"פ כל דין 
 לטיפולו של מבצע השירותים. 

 
מו יחתמו על הצהרה בדבר העדר מבצע השירותים וכל היועצים מטע .י

  לחוזה זה.' אכנספח ניגוד עניינים המצורפת 
  

 

 העדר יחסי עובד מעביד: .14

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי לא יהיו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין  .א
 .היועץ ו/או כל מי מטעמו

 

ווצר כל זיקה ו/או יחסי עובד מעביד בין העירייה יכמו כן מובהר כי לא ת .ב
מצב בו לצורך ביצוע ההסכם  רייווצ. אף אם היועץ או כל עובד מטעמועובדי ו

 בלבד. היועץהעובדים בגדר עובדי  ויישאר, בעירייה היועץישהו עובדי 

 

כדי להפחית  היועץלמען הסר ספק מובהר כי אין בהעסקת העובדים מטעם  .ג
רייה כלפי העי וואחריות היועץו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות 

 ע"פ ההסכם. יולביצוע תפקיד

 

הצדדים מצהירים כי אין בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח,  .ד
מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי  כל אחד אחרהיועץ להנחות את  להדריך או

ביצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור  להבטיח
לא העירייה על ידו.  עם העובדים המועסקיםהיועץ או  יחסי עובד מעביד עם

בגין פעולתה כאמור לעיל לעניין הפעולה המקצועית נושאת בכל אחריות 
 הראויה של היועץ.

 
 

 :איסור העברת זכויות .15

היועץ מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות  .א
לא על פי הסכמת מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, א

 העירייה מראש ובכתב על כך.

שאר היועץ אחראי כלפי העירייה יניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, י .ב
עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו התחייבות 

 כאמור.

 
 

 :אחריות לנזקים .16

 
ה בשל מעשה או על היועץ תחול אחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעיריי .א

 תוך כדי ביצוע הסכם זה, והריהו מתחייב לשפות ולפצות את מחדל שלו
העירייה לפי דרישתה בגין  הנזק ו/או האובדן האמור מיד עם דרישתה 

 הראשונה. 

 
 

אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב היועץ  .ב
ט לשלם לצד שלישי סכום השירותים, ואם העירייה תחויב על ידי בית המשפ

חייב לפצות את היועץ אחראי להם כאמור יהא היועץ כלשהוא בעד הנזקים ש
העירייה בכל סכום שתחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות 
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, מוסכם כי תנאי לחיוב היועץ עפ"י סעיף זה הוא שייגרמו להם בקשר לכך
 . להתגונן מתן הודעה ליועץ בדבר תביעה ומתן אפשרות ליועץ

 
 בוטל .17

  
  

 
 :קיזוז .18

עפ"י הסכם זה ו/או  יהיה חייב לעירייה ולא ישולם על ידו במועד יועץכל סכום שה
, תהא העירייה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה הסכמים אחרים ו/או עפ"י כל דין

ומוסכם כי ליועץ אסור לבצע  על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים יועץלשלם ל
 .מול העיריה בשום דרךקיזוז 

 
 

 :זכויות יוצרים .19

וזכות יוצרים הנובעות מן ו/או / יצירה מקורית כל תפוקת העבודה, יצירה  א.
עקב השירותים יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה והיא תהיה רשאית 

פרסמם ו/או נהוג בכל תוצרי העבודות מנהג בעלים לכל דבר ועניין לרבות לל
טרה אחרת שנראית לעירייה; מבצע השירותים או להעבירם לאחר, לכל מ

אחר בשמו או במקומו, לא יהיו זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה 
 מקורית וזכות יוצרים. 

 
העברת השירותים והזכויות האמורות בסעיף קטן )א( לעיל לאחר, אינה  ב.  

 מבצע השירותים.  טעונה הסכמת
 

 

  :היועץ וחידושו יועץ ללא אשמתהפסקת שירותיו של ה .20

    

)א( לעיל, העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 8על אף האמור בסעיף  .א
לבטל הסכם זה בכל עת ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים עפ"י 
הסכם זה ע"י מתן הודעה בכתב ליועץ. בכל מקרה בו תשתמש העיריה 

הנקוב בהודעה  בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי סיום במועד
 שתשלח העירייה. 

 
ליועץ לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל  .ב

 שימוש שעשתה העירייה בזכותה לפי סעיף זה.
 

תרצה העירייה לחדש כעבור זמן את ביצוע השירותים, תשלח על כך הודעה  .ג
הסכמתו או  בכתב למבצע השירותים ומבצע השירותים יודיע לעירייה בכתב

יום ממועד משלוח  14-הסכמתו להמשך ביצוע השירותים, לא יאוחר מ-אי
 ההודעה מטעם העירייה.

 

  :קיום התחייבויות היועץ-ביטול ההסכם  בשל אי .21

לא ביצע היועץ אחת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תהיה העירייה  .א
ממועד משלוח הודעה  )שבעה( ימים 7רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה בתוך 

 בכתב. 

ליועץ לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא בשל שימוש  .ב
 שעשתה העירייה בזכותה לפי סעיף זה.

במידה שהעבודה תופסק, מכל סיבה שהיא, ע"י אחד מבעלי המקצוע העובדים עם  .ג
ידע היועץ ויוכנס בעל מקצוע חדש במקומו, על היועץ להשלים את ה

 החסר/העבודה על חשבונו לשם מניעת עיכובים.
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האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .ד
על פי הסכם זה ועל פי כל דין  הבכל הזכויות המוקנות להעירייה ויזכו את 

  .במקרה של הפרה יסודית

פעולה כלשהי של הוצאה  הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה .1ד.             
לפועל לגבי נכסי היועץ, או חלק מהם, והעיקול או הפעולה 

יום ממועד  14האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
 ביצועם.

ניתן נגד היועץ ו/או עסקיו ו/או חלק מהם צו כינוס נכסים, ו/או  .   2ד.
ת צו הקפאת הליכים, ו/או צו פירוק או הוגשה נגד היועץ התרא

פשיטת רגל או שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים, או נעשה בלתי 
 . כשיר לפעולה משפטית או תכנונית

היועץ מסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר ללא הסכמת  . 3ד
 .העירייה

  סטה מההנחיות שניתנו לו. היועץ  .4ד

      סטה מהתקציב או מלוח הזמנים מבלי שקיבל אישור לכך  היועץ  .5ד 
 אש ובכתב מהעירייה.מר

   אם התרשל בביצוע התפקיד ו/או הסתלק מביצוע החוזה, או לא  .6ד 
יהיה אחראי לכל נזק   יועץיקיים הוראה מהוראותיו ותנאיו ה

  ו/או הפסד שיגרמו לעירייה.

  היועץ מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.  .7ד

ו מי ממנהליו כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהיועץ ו/א  .8ד
 ביצעה עבירה שיש עמן קלון.

 
 

  :תוצאות ביטול ההסכם .22

 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל: 

, מתחייב היועץ 21ובין לפי סעיף  20בכל מקרה של ביטול ההסכם, בין לפי סעיף  .א
למסור למנהל, ללא כל תנאי, כל חומר שהוכן על ידו במסגרת ההתקשרות עפ"י חוזה 

ית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי ראות עיניה בלבד וכן למסרו תהיה רשא הזה והעיריי
 לגורם שלישי כלשהו.

ביטול ההסכם אינו משחרר את היועץ מהתחייבויותיו על פי החוזה לגבי אותו חלק  .ב
 מהעבודה שבוצע עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

 

, 21סעיף ובין לפי   20בכל מקרה בו בוטל ההסכם או הופסקה העבודה, בין לפי סעיף  .ג
רשאי המנהל להמשיך בעבודה או כל חלק ממנה בעצמו או למסור את המשך ביצוע 

 העבודה או כל חלק ממנה לכל גורם אחר. 

לעיל, כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות  21בוטל ההסכם לפי סעיף  .ד
שנגרמו לעירייה כתוצאה מכך, יחולו על היועץ והעירייה תהיה רשאית לנכות כספים 

 אלו מהכספים המגיעים ממנה ליועץ בגין חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת וזאת 

  בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד לעירייה כנגד היועץ בגין הפרת התחייבויותיו.

ובין   20בוטל ההסכם או הופסק המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל, בין לפי סעיף  .ה
 לומים בגין ביצוע השירותים עד ליום , תשלם העירייה ליועץ את התש21לפי סעיף 

ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום על פי סעיף זה, לא יהא  .ו
היועץ זכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה בקשר להסכם זה וליועץ לא תהיינה כל 
טענות, דרישות, תביעות או מענות מכל סוג שהוא כלפי העירייה בשל שימוש בזכותה 

 נ"ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור בסעיף זה. ה
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  :סוציאליים תשלומים .23

 יועץ או מי מטעמו או מי המועסק על ידו,להסכם זה, אין ה 14לאור האמור בסעיף    
ח דין ו/או נוהג ו/או וזכויות סוציאליות הקיימות בין עובד ומעביד מכ יםרוכש

מקביל ויתר הזכויות  הסכם קיבוצי. כל התשלומים לביטוח לאומי, מס
 .וישולמו על ידו בהתאםיועץ הסוציאליות חלים על ה

 
 
 
 
 

 :אחריות מקצועית .24

 

רותים של היועץ, אינם משחררים את יהסכמתה ו/או אישורה של העירייה לש  
 היועץ מהאחריות המקצועית הבלעדית להם.

 

 :אספקת אמצעי עזר .25

 

מרים ויתר אמצעי העזר הדרושים מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החו  
לצורך ביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי היועץ ועל חשבונו 

 בלבד.
 
 

 :, תכניות ומסמכיםמסירת פרטים .26

 

לפי דרישת המנהל  ,למסור היועץחייב  ,תוך כדי מהלך ביצוע השירותים )א(   
תוך זמן והכל ב ול ידימסמכים שהוכנו עלו עבודהו/או השלמות ל נוסףפירוט 

 שייקבע על ידי המנהל.
 

הן, שדי גמר בנסיבות כליהחוזה הובא לבמקרה שאו ש העבודהעם גמר  (ב)
, מידי לאחר דרישת המנהל וללא כל תנאי, כל חומר למנהל יועץימסור ה

שהוכן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או כל חומר שנמצא ברשותו ו/או 
צוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות כל המפות  ברשות מי מטעמו, הקשור לבי

הדוחות, האישורים, התוכניות והמסמכים, מכל סוג שהוא, הנמצאים 
 ברשותו ו/או ברשות כל מי מטעמו כאשר כל המסמכים מעודכנים ומראים 

 
את ביצוע העבודות למעשה, בליווי כל המסמכים, בתדפיס שתצורתו תקבע 

 ת בתוכנה ובתצורה  שייקבעו ע"י המנהל.ע"י המנהל ועל גבי מדיה מגנטי
 

 
 

תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי ראות עיניה בלבד וכן  ההעיריי (ג)
למסרו לגורם שלישי כלשהו מבלי צורך באישור או הסכמה כלשהי מצד 

 היועץ.
 

  :הפרות ותרופות .27

 

 לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי המבלי לגרוע בזכותה של העיריי .א
)א(, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12)ה(, 10, 9, 7)ה(, 6)ד(, 6, 5)א(, 4הוראות סעיפים 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

, הינם יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של 24,25,26
לפיצוי בסכום גבוה  ה)מבלי לגרוע בזכותה של העיריי ההחוזה ותזכה את העיריי

 7ן( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב ליועץ יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל די
בגין כל הפרה   ₪ 5,000ימים מראש וכן תזכה את העירייה בפיצוי מוסכם בסך של 

תהא זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע ליועץ  הוהפרה, והעיריי
ים בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהיועץ בכל דרך אחרת. תשלום הפיצוי

או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו 
  לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.

 

 

 :ויתור .28

 
לא יחשבו כויתור  יועץ,שום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן הארכה מצד העירייה ל

"כ תוותר העירייה על זכויות על זכויותיה ולא ישמשו לתביעה אא עירייהה מצד
   בחתימת ראש העיריה וגזבר העיריה גם יחד. כמפורט ובכתב מראש

 

 :כתובות .29

 הם כברישא להסכם.  כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה
לרבות המצאת כתבי בית  כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל

המשלוח בדואר רשום, עות ממועד ש 72, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך דין 
 ובמידה ונמסרה אישית ממועד מסירתה בפועל.

 

 :סמכות שיפוט ייחודית .30

  הסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו  מכוחסמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנובעות 
 .ולהם בלבד באר שבעקרית גת ו/או במסורה לבתי המשפט המוסמכים 

 
 :ולראייה באו הצדדים על החתום

 
         

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך -מבצע השירותים 

         

 חתימה וחותמת  שם מלא   תאריך - העירייה
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 
 

 'אנספח 

 שאלון והצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

 הצהרה בדבר אי ניגוד עניינים

 
ר מדובר בחברה ימולא אני הח"מ ____________________ ת"ז_________________/ )כאש

הנוסח הבא: אנו הח"מ__________________ ת"ז__________________ 

ו__________________ ת"ז___________________ המורשים לחתום ולהתחייב בשם 

"מבצע חברת_________________________________ ח.פ._________________( )להלן: 

 (השירותים"

 מצהיר/ים בזאת כי: 

ן בביצוע העבודות שמבצע השירותים  מחויב בהם על פי ההסכם שבינו לבין עיריית אי .1

(, וכן  אין בחשיפתי/נו "ההסכם")להלן: ייעוץ  קרית מלאכי בעניין מתן שירותי

למידע מתוקף ביצוע ההסכם בכדי להעמיד אותי ו/או את מבצע השירותים ו/או את 

ם הינו חברה( ו/או את מי ממנהלי מי מבעלי המניות בחברה )ככל שמבצע השירותי

מבצע השירותים ו/או את מי מעובדי מבצע השירותים ו/או את כל מי שיעסוק מטעם 

מי מהגורמים המנויים לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין עבודה זו 

לבין עיסוקים אחרים שלהם וכי , אין ולא יהיה לי /או למי מהעובדים מטעם מבצע 

ים כל נגיעה אישית ו/או חשש לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בביצוע השירות

   העבודות, בין ביצוע העבודה לבין עיסוקים אחרים או עניינים אישיים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנויים לעיל לא קיבל/ו ולא  .2

המסוגלות לספק יקבל/ו כל שכר ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות ו/או 

 לעירייה שירותים בתחום הנוגע להסכם.

אינו  2למען הסר ספק, ידוע לנו כי קיום ניגוד עניינים, ו/או במידה והאמור בסעיף  .3

נכון, הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתי/נו על נספח זה אני/ו מאשר/ים כי מדובר 

ד עניינים באופן בתנאי יסודי בהסכם וכי, ממילא, במידה שיתברר כי קיים ניגו

האמור לעיל ו/או בכל אופן אחר, הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצד של 

 מבצע השירותים, על כל המשתמע מכך.

 

 שם: _________ תפקיד: ____________ חתימה: ___________________

 

 שם: _________ תפקיד: ____________ חתימה: ___________________    

 

 

 

 

 עורך דין. אישור
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 

אני הח"מ, עו"ד __________, מאשר כי מר ______________________ ת"ז 

___________________ וכן מר _____________________ ת"ז:_______________ 

החותמים לעיל, מורשה/ים לחתום בשם מבצע השירותים וכי חתימתם מחייבת את מבצע 

 השירותים.

 

החותמים לעיל חתמו על תצהיר זה בפניי ביום  כמו כן, הריני לאשר בזאת כי

 _______________  לאחר שהוזהרו כדין.

 

 חתימה וחותמת עורך דין:_________________     
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________



 למתן שירותי ייעוץ תקשורת וניהול מדיה 12/2020מכרז 

  33 
 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 
 

 הצהרה על שמירה סודיות  –' ב נספח

 

 

עת כל מבצע השירותים מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או להביא לידי .1

אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים 

מילוי -והן לפני או אחרי ביצועם. מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

  התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה.

 

שמועסק על ידו בקשר לשירותים מבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי  .2

לפיה התחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת  "הצהרת סודיותנספח "על 

כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם השירותים או ביצועם, הן בעת ביצוע 

-השירותים והן לפני או אחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי

 וי התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה.מיל

 

 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות .3

מבצע השירותים מתחייב לשמור בסודיות את שמות הלקוחות, מספרי הכרטיסים או כל   

מידע אחר שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות בהם שימוש אלא לצורכי קיום 

זאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של מבצע השירותים לעניין זה על פי כל דין הסכם זה, ו

. התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף עיריית קרית מלאכיכלפי הלקוחות וכלפי 

לבין מבצע השירותים  עיריית קרית מלאכיזה תעמוד בתוקפה גם לאחר שההסכם בין 

 יגיע לקצו.

 צע השירותים אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו.זה יחול לא רק על מב נספחהאמור ב .4

 

מבצע השירותים מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמסרה לו העירייה  .5

 לשם מתן השירותים ו להשיבם לעירייה מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 
 אני החתום מטה

/ מורשי החתימה מטעם מבצע  שם ומשפחה:
 השירותים

 

  . ח.פ

 כתובת פרטית:
 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:
 

בית 
 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה:

  משתמש עירוני
 

 עובדי מבצע השירותים 

 שם ומשפחה:
 

 תפקיד: מספר זהות

 כתובת פרטית:
 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:
 

בית 
 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה:

 משתמש חיצוני  משתמש עירוני
 שם האגף:

 
 שם המוסד / משרד / חברה: * שם יחידת המשנה: שם היחידה:

 
 

מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים  .1

בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  16, וכן סעיף 1977 –לחוק העונשין, תשל"ז  267 -ו 117-120

 1981המפורט להלן   –

  

 כללי 

קובע בין היתר הוראות בדבר חובות הקשורות בשמירת ידיעות  1977 -חוק העונשין, תשל"ז  .1

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובד הציבור, לרבות מי נושא משרה או  117-120לסעיפים  .2

קוק, בן במינוי, בן בבחירה ובן בהסכם, מאחר שהוא קובע הוראות בדבר תפקיד על פי חי

איסור מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לעובד בתוקף תפקידו, ועל התרשלות בשמירתן 

 ובהחזקתן, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו. 

ין, ידיעה שהגיעה אליו )א( לחוק קובע: "עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כד 117סעיף  .3

בתוקף תפקידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו 

כעובד הציבור, ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה 

  מאסר שלוש שנים".  -מוסמך לקבלה דינו 

 

 שמירת ידיעה 

עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה אליו בתוקף )ב( לחוק קובע: " 117סעיף  .4

מאסר שנה  -תפקידו, או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו 

אחת". גם בסעיף זה אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל 

ים ומסמכים במקום אשר לא ידיעה שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו. על כן אין להשאיר תיק

 אושר לכך על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו. 
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

)ג( לחוק קובע: "הגיע לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה,  117סעיף  .5

ללא סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל להיות עובד 

 אחת".  מאסר שנה -הציבור, דינו 

 הוצאות מסמכים ממשמורת העירייה ללא רשות 

 לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף  .6

המוציא, ללא רשות, מסמך ממשמורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומית,  .א

 מאסר שלוש שנים.  -דינו 

עובד הציבור המופקד על הטיפול במסמך או על שמירתו, המוסר אותו שלא כדין  .ב

 מאסר חמש שנים.  -א מהמשמורת כאמור בסעיף קטן )א(, דינו לאחר שהמסמך מוצ

 בסעיף זה "מסמך" בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר.  .ג

 סודיות" "

, הפרטיות קובע: "לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו 1981 –לחוק הגנת התשמ"א  16.   סעיף 7

רך ביצוע עבודתו או בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצו

לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט בקשר להליך משפטי", "המפר הוראת סעיף זה דינו 

 מאסר חמש שנים".

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: .2

 עירייה;להעניק שירותים לולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני  הואיל

והתקנות שהותקנו לפיו   1981 -וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א והואיל 

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, למתן השירותים חלה עלי חובה של סודיות הן באשר 

 אשר על כן הנני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: הכול כמפורט בחוק הגנת הפרטיות.

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

מתן שימסר לי לצורך  המידעאף אדם את הריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו ל .2

 . השירותים

אך ורק לצורך תפקידי ולא לכל מטרה אחרת  במידעהריני מתחייב בזאת להשתמש  .3

 כלשהי.

יישמרו על ידי בסוד, לא  המידעכל הנתונים שיגיעו לידיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול  .4

כלשהי זולת עבודתי, וישמשו  יעברו, ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/או יפורסמו על ידי למטרה

 אך ורק לצורכי עבודתי.

ידוע לי כי הפרה אחת או יותר מהוראת הסעיפים הנ"ל מהווה עבירה על פי חוק הגנת  .5

 .1981 –הפרטיות התשמ"א 

אני מתחייב בזאת לשמור על הסודות המקצועיים ו/ או זכויות היוצרים ולא להעבירה  .6

 וסכם.לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למ

 אני מתחייב בזאת לא להתקין כל חומרה או תוכנה ללא האישור המתאים. .7

אני מצהיר בזאת כי חתמתי על הצהרה וכתב התחייבות זה לאחר שקראתי והבנתי את  .8

 תוכנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי.
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 קראתי והבנתי, חתימה וחותמת ______________________

 

 ולראיה באתי על החתום:

 
               ____________________            _________________ 

 חתימה                                                             תאריך                                
          

 שוריא

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________מאשר כי ה"ה ___________  

 "ז_____________ ת"ז__________________ ו____________________ ת

את צירוף חותמת מבצע השירותים, מחייבת ב לחתום בשם מבצע השירותים וחתימתם מוסמכים

 .מבצע השירותים

   

 

___________ ________________  
 חותמת  חתימה  תאריך

 ומספר רישיון  
 
 

 
 

 


