
 

 

 קול קורא
, "פודטק"ה מיתחוב ופיתוח  שיווק, לקידוםמתן שירותי ייעוץ  

קריית  עבור עיריית  ה"אגרוטק" ותעשיות עתירות ידע נוספות 
 מלאכי

 

 

לשיווק   ית/ יקטורפרו  ת או  יועץ/סקים להגיש הצעות עבור  עריית קריית מלאכי מזמינה יועצים/חברות/עי

 עבור עיריית קריית מלאכי. בתחומי ה"פודטק", ה"אגרוטק" ותעשיות עתירות ידע נוספותוקידום 

 

 מבוא

עיריית קריית מלאכי מקדמת בימים אלו יישום של אסטרטגיה לפיתוח כלכלי ושיווק אזור תעשיה חדש 

נוספות  האגרוטק ,  הפודטקבתחומי   ידע  עתירות  זו   ,ותעשיות  או יועץ/נדרש    במסגרת    ית/יקטורפרו  ת 

אמונים באזועל    שיהיו  להשקיע  הנ"ל  בתחומים  וכו'  חברות  מפעלים,  יזמים,  של  הבאתם  ר קידום 

 התעשייה החדש בקריית מלאכי, "מלאכיטק", ולקיים באזור זה את פעילותם העסקית.   

 

 עיקר הפעילות 

 בקריית מלאכי  לאזור התעשייה הפועלות בתחום הפודטקשיווק ויזום כניסה של חברות  •

 אל מול בעלי עניין להשקעות בעיקר בתחום הפודטק אזור התעשייה    ושיווק    קידום תהליך מיתוג •

 לשותפות באזורי התעשייה  שקיעים, חברות וכו'שלה, מממ -הפודטק רתימת בעלי עניין בנושא •

 מסגרת פעילות 

 ( ההתקשרות הינה לשנה בהתאם להסכם התקשרותשעות חודשיות )תקופת  04 -כ .1

הכספי של ההתקשרות לא יעלה על הסכום . יובהר בזאת כי היקף תשלום על פי תעריפי נש"מ .2
 הפטור ממכרז

 אזורי התעשייהמנהל מנכ"ל, מנהל האגף לפיתוח אסטרטגי ו  -כפיפות .3

 

 הפטור ממכרז. המקסימאלי יובהר בזאת כי בכל מקרה שכר היועץ לא יעלה על סכום 

 

    דרישות סף

ליועץ אשר יעניק את השירות לעירייה )ובמידה והמציע הינה חברה היועץ מטעמה אשר יעניק   .1
המוכר ע"י המל"ג בישראל  במינהל עסקים ו/או כלכלה  תואר ראשוןאת השירות לעירייה( 

 ו/או מדעי המדינה ו/או משפטים  
 אישורי השכלה העתק להוכחת תנאי זה על המציע לצרף 

שירות לעירייה )ובמידה והמציע הינה חברה היועץ מטעמה אשר יעניק  ליועץ אשר יעניק את ה .2
 –   .עולמות הפודטק והאגרוטקתחום בעבודה בשל שנתיים לפחות  ניסיון את השירות לעירייה( 

 



 

 

ליועץ אשר יעניק את השירות לעירייה )ובמידה והמציע הינה חברה היועץ מטעמה אשר יעניק   .3
בתחום פיתוח   של פרויקט אחד לפחותניהול חמש לפחות באת השירות לעירייה( ניסיון של 

 . כלכלי ו/או פיתוח אורבני ו/או מחקר אורבני
 

ליועץ אשר יעניק את השירות לעירייה )ובמידה והמציע הינה חברה היועץ מטעמה אשר יעניק   .4
ן השלטו)לדוג' ספק, יועץ, פרויקטור וכיו"ב(מול ה בעבודה את השירות לעירייה( ניסיון של שנ

 המקומי ו/או שלטון מרכזי.  
 

 לחילופין,
 

ליועץ אשר יעניק את השירות לעירייה )ובמידה והמציע הינה חברה היועץ מטעמה אשר יעניק  
 שלטון המקומי ו/או שלטון מרכזי. בה בעבודה את השירות לעירייה( ניסיון של שנ

 
היועץ  נדרש לצרף אישור הגורמים להם העניק את השירות   4  - 2לצורך הוכחת תנאי סף 

   בתקופת הניסיון בו לרבות תאריכי מתן השירות ומהות השירות שניתן.

יובהר כי העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציעים הבהרות/ השלמות / כל פרט אחר לרבות  
 פרטים הנוגעים להוכחת תנאי סף.  

 
 הוראות נוספות 

 

בפרסום   .1 זהאין  קורא  מי    קול  או  העירייה  של  כלשהי  התחייבות  משום  בגינה  מעשה  בכל  או 

 מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם. 

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש.   .2

ההצעה תכלול את כל המסמכים הנדרשים במסגרת הליך זה כשהם חתומים בראשי תיבות בכל  .3

 ימה מלאה במקומות המסומנים. עמוד ועמוד וחת

  בהתאם   שהוא  פרט  כל  לצרףאו  /ו  מסמכים  להשלים  מהמצעים  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה .4

 . הבלעדי דעתה לשיקול

אין בפניה זו כדי להטיל  על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהוא  .5

 לפנייה זו.של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך 

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר  .6

  למענה לפנייה זו.

העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא והיא   .7

 רשאית לבטל את ההליך בכל שלב ו/או לצאת להליכים אחרים . 

 ירייה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים בכל הענין שהוא.הע .8

הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי קרא את כל מסמכי ההליך על כל נספחיו, הוא עומד   .9

בתנאי ההליך, מסכים לכל האמור במסמכי ההליך ובנספחיו ומתחייב למלא אחר כל האמור 

 בהם.

במתן השירות אלא לאחר קבלת אישור מהעירייה בהתאם מובהר כי הזוכה בהליך לא יתחיל   .10

 להוראות הדין. 

 העירייה רשאית לבצע שינויים בהסכם בהתאם לשיקול דעתה.  .11

 



 

 

הסכם ההתקשרות   .12 לרבות  זה  הליך קול קורא  עמודי  על   נדרשים לחתום  כי המציעים  יובהר 

 הרצ"ב כנספח ב'. 

 

 

 בחירת הזוכה  תהליך

מנהל האגף , העירייה מנכ"למ המורכבת  ועדה מקצועיתי הסף יבחנו ע"כלל ההצעות העומדות בתנאי 
 ומנהל אזורי התעשיה גזברית,לפיתוח אסטרטגי 

וניו, התרשמות והנחה , ניסיון על גומתאימות הכשרות -ההצעות יבחנו תחת הקריטריונים הבאים
מציע אשר הצעתו תקבל את הציון הגבוה ביותר, העירייה תהא רשאית להתקשר עמו  ממחירי נש"מ.

 לצורך מתן השירות הנדרש במסגרת הליך זה.

 

 

 מס"ד 
רכיב 
 ניקוד הסבר אחוז רכיב  ניקוד

תעריפי נש"מ נקבעו ע"י נציבות שירות  30% מחיר 1
הסכום המאושר לשעה  המדינה, 

 ₪ לא כולל מע"מ 290 לתפקיד זה  
 

המציע נדרש לנקוב בשיעור אחוז 
ההנחה במקום המיועד לכך בנספח 

 ב'.
 

יובהר כי שיעור אחוז ההנחה לא יעלה  
לא כולל מע"מ   ₪ 290מסך ה  20%

על בניגוד להוראה זו  ומציע אשר יפ
הצעתו תיפסל )לדוגמא: מציע אשר  

הצעתו   21%הנחה של ינקוב בשיעור 
 תיפסל(

 
 
 
 
 
  

מציע נדרש לנקוב בשיעור ה
אחוז ההנחה במקום המיועד  

 '. אלכך בנספח 
 

המציע אשר ינקוב בשיעור 
אחוז ההנחה הגבוה ביותר 

%(  יקבל   20-)אך לא יותר מ  
נקודות . יתר ההצעות   30

  ינוקדו ביחס להצעה זו
   בהתאם לנוסחה הבאה:

 
 30כפול אחוז ההנחה המוצע 

לחלק לאחוז ההנחה הגבוה 
 ביותר 

 
  

סעיף זה יכלול התיחסות נושאים  70% איכות 2
התרשמות כללית, נסיון  -הבאים

בעבודה בעולמות הפודטק, נסיון 
 בעבודה עם שלטון מרכזי ומקומי

הניקוד יקבע על פי הדירוג 
. התרשמות כללית  1 -הבא

)יכולת ניהול, פרזנטטיביות 
סיון עולמות  י. נ2נק'   30וכו( 

סעיף  הפודטק מעבר למוגדר ב
 5נק' ) 20תנאי הסף עד ל 2

         (נק' על כל שנה נוספת 
סעיף סיון מעבר למוגדר בי. נ3
 5נק' ) 20תנאי הסף עד ל 3

 נק' על כל שנה נוספת( 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 פרטים נוספים ושאלות  הגשת הצעות, 
 

 - הגשה 
 

  -שני דרכיםב 12:00, בשעה 21/90/19את ההצעות ניתן להגיש עד ליום שני, 
"הצעה למתן שירותי ייעוץ לקידום, שיווק   תחת הנושא:    m.org.il-yossef@kמייל  כתובת הב .1

ותעשיות עתירות ידע נוספות עבור עיריית קריית מלאכי"   ופיתוח  תחומי ה"פודטק" ה"אגרוטק"
 . בצרוף שם המציע

ז'בוטיסקי  באופן ידני .2 , עיריית קריית מלאכי, קומה ראשונה, לשכת מנכ"ל, אצל 20, בכתובת 
גורה לידי יוסף כהן, מנהל האגף לפיתוח אסטרטגי,  מנהל האגף לפיתוח אסטרטגי. במעטפה ס

" הנושא:  מצוין  ה"פודטק"   עליה  תחומי  ופיתוח   שיווק  לקידום,  ייעוץ  שירותי  למתן  הצעה 
 .שם המציע ובנוסף  ותעשיות עתירות ידע נוספות עבור עיריית קריית מלאכי"  ה"אגרוטק"

 - שאלות 

  m.org.il-yossef@kבכתובת המייל לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאגף אסטרטגיה ברשות 

 , שבוע לפני המועד הסופי להגשת ההצעות. 12:00בשעה  21/90/12עד ליום שני 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yossef@k-m.org.il
mailto:yossef@k-m.org.il


 

 

 

 

 נספח  א' דף הצעת המחיר 

 ההנחה  אחוז  למלא אתהמציע חייב 
 

ממחיר  מוצעת על ידי הנחה 
₪ לא כולל  290שעתי שהינו 

 מע"מ

 

 

לא כולל   % _________

 מע"מ

 

 

 

.  20%יובהר שוב כי המציע אינו רשאי לנקוב בשיעור אחוז הנחה העולה על  

 הצעתו תיפסל! 20%מציע אשר ינקוב בשיעור אחוז הנחה העולה על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ב' 

 
 לקידום, שיווק ופיתוח  תחום ה"פודטק"   למתן שירותי יעוץ הסכם 

 עבור עיריית קריית מלאכי 

 

 שנערך ונחתם ב________ ביום ______ בחודש _______  

 

 : בין

 

 עיריית קרית מלאכי               

 מחלקת _______                                                       

 מרח' ___________ 

 קריית מלאכי

 "( העירייה)להלן "

 

 מצד אחד                

 

 :לבין

 

 חברה/ עוסק_____________________ 

 ח.פ./ ע.מ._______________________ 

 __________________ באמצעות המורשה מטעמה מר/גב': 

 כתובת: ________________________ 

 טלפון: ___________; פקס': ____________

 ( :  "מבצע השירותים")להלן

 

 מצד שני     

 לקידום, שיווק ופיתוח  תחום ה"פודטק"   יעוץועיריית קרית מלאכי מעוניינת בקבלת שירותי הואיל : 
מלאכי קריית  עיריית  זה  עבור  קורא  קול  בהליך  כאמור  )להלן:   והכל  זה  חוזה  ולהוראות 

 (. "העבודות"או  "העבודה"" או השירותים"
 

השירותיםו : והואיל הניסיון,   מבצע  בעל  הוא  כי  ומצהיר  העירייה  עבור  השירותים  בביצוע  מעוניין 
המקצועיות, המומחיות, הכישורים והמיומנות הנדרשים לצורך ביצוע השירותים וביכולתו לבצע 

 את השירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה בצורה הטובה ביותר.  
 

וועדת ההתקשרויות בישיבתה מיום מחיר,   במסגרת הליך הצעותהגיש הצעתו    מבצע השירותיםו : והואיל
 למבצע השירותיםאישרה את מסירת העבודה  _________

 
    
 ;מבצע השירותיםמאת ם שירותיהקבלת בוהעירייה מעוניינת  הואיל ו



 

 

 
 
 

להוראות הקול בהסכם זה בהתאם  מסכים לבצע, את השירותים שיפורטו להלן    מבצע השירותיםו והואיל 
 .    המחיר שנתןקורא והצעת 

 
 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך   
 
 מבוא .1

 
 המבוא להסכם זה יחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.

 
   :נספחים .2

 מבוטל   -נספח א ( א)

 מבוטל  – נספח ב' ( ב)

 שאלון והצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים   – נספח ג' (ג)

 הצהרת סודיות –נספח ד'  ( ד)
 

 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כל הנספחים המצורפים   

 

  :הגדרות .3
 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  
  

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

 

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

הנדרשות במסגרת  נוספים שיהיה צורך בקבלת שירותיהם לצורך ביצוע העבודות  
 .קול קורא זה

 
 לקידום, שיווק ופיתוח  תחום ה"פודטק"  שירותי  -"" ו/או "השירותים העבודה" (ג)

 ראות חוזה זה.הוובקול קורא זה והכל בהתאם לאמור  עבור עיריית קריית מלאכי
 

 : השירותים ביצוע .4

מקבל בזאת על עצמו   מבצע השירותיםו  למבצע השירותיםהעירייה מוסרת בזאת   .א
בהתאם להיקף  קול קורא הנ"ל    הליךובחוזה זה  לבצע את השירותים המפורטים  

  שתקבע העירייה.

 
 

  :מבצע השירותיםהצהרות  והתחייבויות  .5
 

 : מצהיר כדלקמן מבצע השירותים
 

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

 ובכפוף לאמור בהסכם זה.



 

 

כי הוא  מבצע השירותים ( ב) ישתמש במיטב כוחותיו, כושרו, ידיעותיו ואמצעיו    מצהיר 
-לבויותיו עימיטב המסירות והנאמנות לשם ביצוע התחיווישקיע את מיטב השקידה  

 חוזה זה. פי

 
 : מתחייב כדלקמן מבצע השירותים  

 

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

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

  הזמנה לוגיסטית חתומה כדין מהעירייה )להלן: להתחיל בביצוע השירותים על סמך   (ה)
 (. "הזמנת עבודה"

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

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

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

 )ב( להלן. 

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

 

 : המנהלסמכויות  .6
 

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

הוראות והנחיות,    למבצע השירותיםבמשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת   ( ב)
לא יעמדו בסתירה    ,נתנויבכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד שההוראות וההנחיות שי

 לאמור בהסכם זה.

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

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

השירותיםבמשרדי   זה,    מבצע  חוזה  עפ"י  בעבודה  העוסק  מטעמו  מי  לעיון  וכל 
י מטעמו ימסרו וכל מ  מבצע השירותים  השירותים ובאופן ביצועם.ביצוע  בהתקדמות  

 למנהל כל הסבר וכל מסמך שיידרש על ידו או מטעמו. 

ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא אחראי לכך    מבצע השירותים (ה)
 גם הם למנהל או לכל מי שיבוא מטעמו כל הסבר כאמור.ו ימסר יתר בעלי המקצועש

 : צוות עבודה ויועצים .7
 

מ ( א) לדרוש  רשאי  יהא  להפסיק השירותיםמבצע  המנהל  ידו,  על  שינומקו  מטעמים   ,
 מתחייב לקיים את דרישת המנהל.   מבצע השירותיםזה או אחר ועובד העסקתו של 

אחראי לכך שכל הוראות חוזה זה יקוימו, בשינויים המחויבים, גם   מבצע השירותים ( ב)
 על ידי היועצים המועסקים על ידו.



 

 

 

 

 תקופת השירות: .8

למ  תתקופ ( א) הינה  השירות  ה  12שך  מתן  ו  יוםמחל  חודשים  ליום _________  עד 
 (. "תקופת השירות" –)להלן וזאת בכפוף לדין.  ___________  ו 

כי   ( ב) ומוסכם  ובלבד  מובהר  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  רשאית  תהא  העירייה 
 שהיקף הכספי של ההתקשרות לא יעלה על הסכום המקסימאלי הפטור ממכרז.

דעתה  (ג) שיקול  לפי  להביא,  הזכות  את  לעצמה  העיריה  שומרת  לעיל  האמור  אף  על 
לסיומו בהודעה בכתב ומראש שתשלח   זה  ומכל סיבה שהיא, חוזה  למבצע הבלעדי 

. בכל מקרה בו תשתמש העיריה בזכותה, על פי סעיף זה, יובא החוזה לידי  השירותים
א יהיו טענות ו/או תלונות ו/או  ל  למבצע השירותיםסיום במועד הנקוב בהודעה דלעיל ו

 תביעות מכל סוג שהוא כלפי העיריה בשל שימוש העיריה בזכותה זו. 

 

 
 : לוח זמנים .9

השירותים ( א) בביצוע    מבצע  הזמנה  יחל  וקבלת  המנהל  דרישת  עם  מיד  השירותים 
שלביהם  לוגיסטית   כל  על  השירותים  את  עויבצע  הפסקה  וללא  רציף  ד  באופן 

מתחייב לא   מבצע השירותים.  לדרישות המנהל והאמור בחוזה זהלהשלמתם בהתאם  
 שידרשו ע"י המנהל.  לחרוג מהמועדים 

ים אח עליון, או עקב תנומסיבה של כ  העבודהכלשהו משלבי    בנגרם עיכוב בביצוע של ( ב)
אין   המנהל  שלדעת  השירותים אחרים  באפשרותו    למבצע  היה  ולא  עליהם  שליטה 

ארכה במועדי הביצוע שנקבעו בלוח   למבצע השירותים המנהל להעניק    למנען, רשאי
שר  שאהזמנים   ובלבד  העיכוב,  לתקופת  זהה  השירותיםתהא  בבקשה    מבצע  פנה 

הארכה את  מבקש  הוא  בגינו  המאורע  קרות  עם  מיד  המנהל   .לאורכה  של  החלטתו 
  .מבצע השירותיםבעניין זה תהא סופית ותחייב את 

 

 התמורה  .10
 

 למבצע השירותיםתמורת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשלם העירייה   .א
לאישור  בכפוף  המחיר,   הצעות  הליך  במסגרת  שהגיש  המחיר  להצעת  בהתאם 
תקציבי, להזמנת העבודה, בהתאם לביצוע העבודות בפועל ובכפוף לאישור המנהל  

 להעברת התשלום ולכל יתר הוראות חוזה זה. 
 

לאחר שיגיש דו"ח שיפרט את היקף העבודות   למבצע השירותיםלמו התשלומים ישו .ב
שביצע ואת התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י החוזה, ויצרף לדו"ח חשבון, החשבון  

מבצע יועבר בשני העתקים לאישור המנהל, עם אישור החשבון ו/או חלק מהם יגיש 
תשלם למתכנן   חשבונית מס כדין לעירייה בגין הסכום שאושר, העיריה  השירותים

 .  מיום אישור החשבונית ע"י המנהליום  60את סכום החשבונית שאושר שוטף + 
 

 

מובהר כי העיריה רשאית לבצע את העבודות במסגרת התקציב כולו או חלקו ואף   . ג
לשיקול  נתונים  לביצוע,  והשירותים  העבודות  היקף  התקציב,  ממסגרת  כלום  לא 

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

  שירות ספציפי או כלל לא. 

 

 



 

 

  למבצע השירותיםפרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם  שום תשלום אחר או נוסף .ד
 תום תקופת הסכם זה. בגין ביצוע הסכם זה, לא במהלך ביצוע השירות ולא לאחר 

 

  
 אופן תשלום התמורה  .11

 

לחודש .א יגיש  ייםאחת  השירותים,  מפורט    מבצע  חשבון  ילמנהל  שעות   ופורטבו 
בפועל בהתאם להנחיות    מבצע השירותיםהעבודה, התאריכים והשירותים שביצע  

המנהל ולהזמנה הלוגיסטית וכן את פירוט התשלום שאמור להשתלם לו עפ"י חוזה  
 לדו"ח חשבון.   מבצע השירותיםזה ועפ"י הצעת המחיר שהגיש. בנוסף יצרף  

 

  למבצע השירותים ויעביר  דוח הביצוע  המנהל יבדוק את החשבון המפורט אל מול   .ב
דה בהתאם לשיקול דעתו. רק לאחר קבלת אישור  הערות או בקשות לתיקונים בעבו

חשבוניות    מבצע השירותיםהמנהל כי העבודה בוצעה לשביעות רצון העירייה ימסור  
 שאושרו על ידי המנהל. שירותיםמס התואמת את ה

 

השירותיםהתשלום   . ג של    למבצע  והשלמה  בפועל  ביצוע  כנגד  העבודה יהיה  שלבי 
יגיש לאישור המנהל   מבצע השירותיםהל.  א' לשביעות רצון המנ  מסמךבהאמורים  

 אחת לחודש חשבונית מס כדין בהתאם לחשבון שאושר על ידי המנהל. 

 

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

 

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

אחרת תוספת  שכר    .שום  עבור  תשלום  היתר,  בין  כוללת  התמורה  כי  מובהר  עוד 
מבצע   של  ואש"ל  נסיעה  הוצאות  נסיעה,  שעות  וכן עבודה,  והיועצים  השירותים 

הוצאות ככל הדרוש למבצע השירותים לצורך עבודתו ו/או לצורך מתן השירותים  
למנהל, בין אם הצורך בהם נובע מיוזמתו של מבצע השירותים או מיוזמת המנהל  
על   נוסף  כלשהו  סכום  לתשלום  העירייה  נגד  טענה  ו/או  דרישה  כל  תתקבל  ולא 

 ם כל תוספת על התמורה הנ"ל.   התמורה הנקובה  לעיל. לא תשול
 

יגיש למנהל דו"ח שיפרט את היקף    מבצע השירותיםמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   . ו
 העבודה שביצועה הושלם עד אותו מועד, עפ"י דרישת המנהל.

 
    

 :שמירת סודיות .12
 

לשמור על חובת הסודיות לפי כל דין,    מבצע השירותים  צוע הסכם זה מתחייביבב
ם  ילשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה וכן יחת 

הצהרה    על הצהרת שמירת סודיות את עובדיו ואת הפועלים מטעמו בדרך כלשהי.
 נספח ד'.על שימרת סודיות מצ"ב כ

 
 

 :מניעת ניגוד עניינים הגבלה .13

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

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. 

 

בור  עם קבלת העבודה יהיה מבצע השירותים מנוע מלקבל על עצמו עבודה ע .ב
כל גורם או גוף אחר ובכלל כך עירית קרית מלאכי אם הדבר עלול להעמידו  

  במצב של ניגוד עניינים.  



 

 

 

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

  המשפטי לעירייה. השירותים
 

בתקופת עבודתו בעירייה בהתקשרויות    לטפלממנוע  מבצע השירותים יהיה   .ד
  גופים להם התקשרויות עםבתיקים של    או/ובנושאים ו/או במשרדים    ו/או

  העירייה ואשר עלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים.
 

למניעת מקרה של ניגוד עניינים, מבצע השירותים מתחייב ליידע את העירייה   . ה
  תב על כל עבודה שהוא שוקל לקבל לביצוע, במישרין או בעקיפין מראש ובכ

חשש  עולה  מהם  התקשרות  או  שוטף  ייעוץ  לרבות  ציבורי,  או  פרטי  מיזם 
המשפטי לעירייה או מי   מבצע השירותיםלניגוד עניינים ולקבל את הסכמת  

  .מטעמו, לכך בכתב
 

יש לו/או כל תאגיוכל היועצים שיועסקו על ידו  שירותים  המבצע   . ו בו   הם ד 
עניינים כאמור לעיל מול    , לא ימצאו במצב של ניגודכלשהו  חלקאינטרס /

 .   פי חוזה זה-עלהעיריה 

 

י .ז על  מבצע השירותים  כי בחתימתו  ובפעולותיו עם העירייה  הסכםהצהיר   ,  
ו/או    פיו, אין כל סתירה ופגיעה בהתחייבויות אחרות שלו-העבודות על  לבצוע
צפוי לכל   כלפי צדדים שלישיים, וכי אין הוא  ו/או מי משותפיו  מעובדיו  של מי
התחייבויותיו על פי   ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי  תביעה

  .הסכם זה
 

וכל    ו/או שותפיוו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו  מבצע השירותים  כל עובדי   .ח
 באופן שמהווה ניגוד  להתקשר מ ימנעוהעובדים מטעמו, 

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

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

  והגורמים הפרטיים ובכל שלבי ההתקשרות עמם. 

 

ם ו/או מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או שותפיו ימנעו  כל עובדי מבצע השירותי . ט
במהלך תקופת העבודה וכן גם בסיומה מלהתקשר עם תובעים ו/או טוענים 

בכל הקשור  כנגד עיריית קרית מלאכי, בתביעות כנגד העירייה ע"פ כל דין  
 בעניינים נשוא העבודות שנמסרו לטיפולו של מבצע השירותים. 

 
מבצע השירותים וכל היועצים מטעמו יחתמו על הצהרה בדבר העדר ניגוד   .י

  לחוזה זה.כנספח ג' עניינים המצורפת 
  

 

 העדר יחסי עובד מעביד:  .14

 

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

 

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

עובדי   השירותיםישהו  עובדי    ויישאר,  בעירייה  מבצע  בגדר  מבצע העובדים 
 בלבד.  השירותים

 



 

 

מטעם   . ג העובדים  בהעסקת  אין  כי  מובהר  ספק  הסר  הלמען  כדי    שירותיםמבצע 
כלפי    וואחריות  מבצע השירותיםלהפחית ו/או לגרוע ו/או להחליף את התחייבויות  

 ע"פ ההסכם. יו העירייה לביצוע תפקיד

 

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

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

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

 
 

 :איסור העברת זכויות .15

מתחייב לא להעביר לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות   מבצע השירותים .א
מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת העירייה מראש 

 ובכתב על כך. 

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

 כאמור.

 
 

 : אחריות לנזקים .16

 
תחול אחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה בשל מעשה   מבצע השירותיםעל   .א

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

 
או עקב  /אחראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו  מבצע השירותים .ב

סכום   שלישי  לצד  לשלם  המשפט  בית  ידי  על  תחויב  העירייה  ואם  השירותים, 
 מבצע השירותיםאחראי להם כאמור יהא    מבצע השירותיםכלשהוא בעד הנזקים ש

ההפסדים  כל  לרבות  כאמור,  בו  שתחויב  סכום  בכל  העירייה  את  לפצות  חייב 
עפ"י    מבצע השירותים, מוסכם כי תנאי לחיוב  וההוצאות שייגרמו להם בקשר לכך

הודעה   מתן  הוא  זה  השירותיםסעיף  אפשרות    למבצע  ומתן  תביעה  למבצע בדבר 
 .  להתגונן השירותים

 
 
  

 
 מבוטל .17

 : קיזוז .18

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

  למבצע השירותים ומוסכם כי    על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים  למבצע השירותים
 .אסור לבצע קיזוז מול העיריה בשום דרך

 
 : זכויות יוצרים .19

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

ל  לרבות  ועניין  דבר  לכל  בעלים  מנהג  לכל העבודות  לאחר,  להעבירם  ו/או  פרסמם 
אחר בשמו או במקומו, לא יהיו    מטרה אחרת שנראית לעירייה; מבצע השירותים או

 זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים. 



 

 

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

 מבצע השירותים.  הסכמת
 

של   .20 שירותיו  השירותיםהפסקת  אשמת    מבצע  השירותים ללא    מבצע 

  :וחידושו

    

על אף האמור לעיל, העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה בכל   .א
עת ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה ע"י מתן הודעה בכתב  

יובא למבצע השירותים זה,  פי סעיף  על  בו תשתמש העיריה בזכותה,  . בכל מקרה 
 החוזה לידי סיום במועד הנקוב בהודעה שתשלח העירייה.  

 
לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות מכל סוג שהוא   למבצע השירותים .ב

 בשל שימוש שעשתה העירייה בזכותה לפי סעיף זה.
 

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

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

 

   :מבצע השירותיםקיום התחייבויות -ביטול ההסכם  בשל אי .21

ת או יותר מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תהיה העירייה  אח  מבצע השירותיםלא ביצע   .א
 ממועד משלוח הודעה בכתב.    )שבעה( ימים 7רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה בתוך  

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

מבצע במידה שהעבודה תופסק, מכל סיבה שהיא, ע"י אחד מבעלי המקצוע העובדים עם   . ג
על    השירותים במקומו,  חדש  מקצוע  בעל  השירותיםויוכנס  הידע   מבצע  את  להשלים 

 החסר/העבודה על חשבונו לשם מניעת עיכובים.

האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .ד
על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה   הבכל הזכויות המוקנות להעירייה  את  

  .יסודית

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

 יום ממועד ביצועם.   14לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  

ו/או עסקיו ו/או חלק מהם צו כינוס נכסים,    מבצע השירותים ניתן נגד   .    2ד. 
  מבצע השירותים ו/או צו הקפאת הליכים, ו/או צו פירוק או הוגשה נגד  

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

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

 סטה מההנחיות שניתנו לו.   מבצע השירותים    . 4ד 

מבלי שקיבל אישור  סטה מהתקציב או מלוח הזמנים    מבצע השירותים    . 5ד  
 מראש ובכתב מהעירייה.        לכך  

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

 הפסד שיגרמו לעירייה. 



 

 

 מפר התחייבות יסודית לפי חוזה זה.   מבצע השירותים    . 7ד 

ש    . 8ד  דעתו  להנחת  הוכחות  המנהל  ביד  השירותים כשיש  מי    מבצע  ו/או 
 ממנהליו ביצעה עבירה שיש עמן קלון. 

 
 

  :תוצאות ביטול ההסכם .22

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל: 

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

תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי ראות עיניה בלבד וכן למסרו לגורם    ה והעיריי
 שלישי כלשהו. 

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

 

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

 חלק ממנה לכל גורם אחר.  

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

 בגין חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת וזאת   למבצע השירותיםמהכספים המגיעים ממנה 

  בגין הפרת התחייבויותיו. מבצע השירותיםבנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד לעירייה כנגד  

ובין לפי סעיף    20המשך ביצוע השירותים כאמור לעיל, בין לפי סעיף  בוטל ההסכם או הופסק   . ה
 את התשלומים בגין ביצוע השירותים עד ליום  למבצע השירותים, תשלם העירייה 21

מבצע ביטול ההסכם כפי שייקבע בלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום על פי סעיף זה, לא יהא   . ו
לא    למבצע השירותיםבקשר להסכם זה וזכאי לכל תשלום נוסף מאת העירייה    השירותים

שימוש  בשל  העירייה  כלפי  שהוא  סוג  מכל  מענות  או  תביעות  דרישות,  טענות,  כל  תהיינה 
 בזכותה הנ"ל ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור בסעיף זה.  

 

 : סוציאליים תשלומים .23

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

על  ויתר הזכויות הסוציאליות חלים  לאומי, מס מקביל  לביטוח  קיבוצי. כל התשלומים 
 .וישולמו על ידו בהתאם מבצע השירותים

 
 :אחריות מקצועית .24

 

, אינם משחררים את  מבצע השירותיםרותים של  יו/או אישורה של העירייה לשהסכמתה    
 מהאחריות המקצועית הבלעדית להם. מבצע השירותים

 

 : אספקת אמצעי עזר .25

 

מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך    
 ועל חשבונו בלבד.  מבצע השירותיםביצוע השירותים ו/או הקשורים אליהם, יסופקו על ידי  

 
 



 

 

 : , תכניות ומסמכיםמסירת פרטים  .26

 

לפי דרישת המנהל   ,למסור מבצע השירותיםחייב  ,תוך כדי מהלך ביצוע השירותים )א(    
ל  נוסףפירוט   השלמות  ידילו  עבודהו/או  על  שהוכנו  ב  ומסמכים  זמן  והכל  תוך 

 שייקבע על ידי המנהל.
 

מבצע הן, ימסור  שדי גמר בנסיבות כליהחוזה הובא לבמקרה שאו ש  העבודה עם גמר   ( ב)
, מידי לאחר דרישת המנהל וללא כל תנאי, כל חומר שהוכן על ידו  למנהל  השירותים

על ידי מי מטעמו ו/או כל חומר שנמצא ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו, הקשור ו/או  
לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות כל המפות  הדוחות, האישורים, התוכניות  
והמסמכים, מכל סוג שהוא, הנמצאים ברשותו ו/או ברשות כל מי מטעמו כאשר כל  

 המסמכים מעודכנים ומראים  
 

ביצוע   ע"י את  תקבע  שתצורתו  בתדפיס  המסמכים,  כל  בליווי  למעשה,  העבודות 
 המנהל ועל גבי מדיה מגנטית בתוכנה ובתצורה  שייקבעו ע"י המנהל.

 
תהיה רשאית להשתמש בכל חומר כנ"ל לפי ראות עיניה בלבד וכן למסרו    ההעיריי (ג)

 . םמבצע השירותילגורם שלישי כלשהו מבלי צורך באישור או הסכמה כלשהי מצד 
 

 : הפרות ותרופות .27

לפי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי הוראות    המבלי לגרוע בזכותה של העיריי .א
הינם 24,25,26)א(,  22,  19,  18,  16,  15,  13,  12)ה(,  10,  9,  7(,  )ה6)ד(,  6,  5)א(,  4סעיפים    ,

את   ותזכה  החוזה  של  יסודית  הפרה  מהווה  מהן  אחד  הפרת  אשר  ועיקריים  יסודיים 
לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או עפ"י  ה)מבלי לגרוע בזכותה של העיריי הייהעיר

ימים מראש וכן תזכה    7  למבצע השירותיםכל דין( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב  
תהא זכאית    הבגין כל הפרה והפרה, והעיריי₪    5,000את העירייה בפיצוי מוסכם בסך של  

בכל זמן שהוא וכן תהא    למבצע השירותים"ל מכל סכום שיגיע  לקזז את סכום הפיצוי הנ
בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא  מבצע השירותיםרשאית לגבותו מ

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

 

 

 : ויתור .28

 
מצד העירייה   פעולה או מתן הארכה  אי  ויתור, הנחה,  לא יחשבו    ,למבצע השירותיםשום 

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

 

 :כתובות .29

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

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

 

 : סמכות שיפוט ייחודית .30

הנובעות   למחלוקות  הנוגע  בכל  השיפוט  ממנו   מכוחסמכות  יוצא  כפועל  ו/או  זה     הסכם 
 . מסורה לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע / קרית גת ולהם בלבד

 
 : ולראייה באו הצדדים על החתום

 



 

 

         

 חתימה וחותמת   שם מלא    תאריך - מבצע השירותים 

         

 חתימה וחותמת   שם מלא    תאריך -העירייה 

         

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 מבוטל  נספח א'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מבוטל   –נספח ב'  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ונספח הצהרה בדבר סודיות   שאלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםנספח ג'  
 

 

 תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים  

 

אנו הח"מ המורשים לחתום ולהתחייב בשם ___________ מצהירים בזאת כי אין בביצוע   .1

שמבצע השירותים  מחויב בהם על פי ההסכם שבינו לבין העירייה, וכן בחשיפתו העבודות  

מבעלי המניות  למידע מתוקף ביצוע ההסכם בכדי להעמיד את מבצע השירותים ו/או את מי  

בחברה ו/או את מי ממנהלי 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. 



 

 

יים לעיל לא קיבל ולא יקבל כל שכר  מבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש כי מי מהגורמים המנו .2

ו/או תשלומים ממי מהחברות המספקות ו/או המסוגלות לספק לעירייה שירותים בתחום  

 הנוגע להסכמים שבין העירייה לבין מבצע השירותים.

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

ו כי בחתימתנו על נספח זה אנו מאשרים כי מדובר בתנאי יסודי בהסכם שהואיל וידוע לנ

וכי, ממילא, במידה ויתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל ו/או בכל אופן אחר,  

 הרי שמדובר בהפרה יסודית של ההסכם מצידה של מבצע השירותים, על כל המשתמע. 

חתימת המורשים לחתום מטעם מבצע  

 __________________________________________ :השירותים

 אישור עורך דין.

 

מורשים   ,____________________ שלעיל,  החותמים  כי  מאשר   ,__________ עו"ד  הח"מ,  אני 

 מבצע השירותים וכי חתימתם מחייבת את מבצע השירותים.לחתום בשם 

 

 בפניי לאחר שהוזהרו כדין.  כמו כן, הריני לאשר בזאת כי החותמים לעיל חתמו על תצהיר זה

 

 חתימת עורך דין:_________________  

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   סודיותשמירה הצהרה על  –ד'  נספח

 

המצורפים   סודיות  על  לשמירה  והסכם  הצהרה  על  יחתום  השירותים  השירותים   לעיל,מבצע  מבצע 

על נוסח זה. נותני השירות, לאמור, הספק וכל מי מטעמו,   חתמוי יתחייב כי כל נותני השירות מטעמו  

 שיש לו נגיעה כל שהיא למתן השירות לעירייה. 

 

להעביר, להודיע או להביא לידיעת כל אדם, כל מבצע השירותים מתחייב בזה לשמור בסוד ולא   .1

ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים והן לפני או אחרי  

מילוי התחייבות עפ"י סעיף זה מהווה  -ביצועם. מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

 עבירה לפי דיני המדינה. 

 

נספח ב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על ידו בקשר לשירותים על  מבצע השירותים מתחיי .2

סודיות" כל    "הצהרת  לידיעת כל אדם  להביא  או  למסור  להודיע,  לא להעביר,  לפיה התחייבו 

או   לפני  והן  או ביצועם, הן בעת ביצוע השירותים  עם השירותים  ידיעה שתגיע אליהם בקשר 

מילוי התחייבויות עפ"י סעיף -ר יצהיר כי ידוע לו כי איאחרי ביצועם; העובד או המועסק כאמו

 זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה. 

 

 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות  .3

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

ש אלא לצורכי קיום הסכם זה, אחר שעליהם, וכן את תנאי הסכם זה, ולא לעשות בהם שימו

וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של מבצע השירותים לעניין זה על פי כל דין כלפי הלקוחות וכלפי 

. התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף זה תעמוד בתוקפה גם לאחר  קרית מלאכיעיריית  

 לבין מבצע השירותים יגיע לקצו. קרית מלאכיעיריית שההסכם בין 

 זה יחול לא רק על מבצע השירותים אלא גם על עובדיו, שלוחיו ונציגיו.  נספחבהאמור  .4

 

סרה לו העירייה לשם מתן  מבצע השירותים מתחייב שלא לשכפל ולא להעתיק את הנתונים שמ .5

 השירותים ו להשיבם לעירייה מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.

 

 

 

 

 

 



 

 

 אני החתום מטה 

 

 

 עובדי מבצע השירותים 

 

 120-117מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים   . 1

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

1981 

  

 כללי  

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

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט.  

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

הסכם, מאחר שהוא קובע הוראות בדבר איסור מסירת ידיעות פי חיקוק, בן במינוי, בן בבחירה ובן ב

עונשים  מטיל  והוא  ובהחזקתן,  בשמירתן  התרשלות  ועל  תפקידו,  בתוקף  לעובד  שהגיעו  רשמיות 

 חמורים על העוברים על הוראות אלו.  

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

ידו, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, וכן מי שהגיעה אליו ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור,  תפק

  -ולאחר שחדל מהיות עובד הציבור מסרה ללא סמכות כדין לאדם שלא היה מוסמך לקבלה דינו  

  מאסר שלוש שנים". 

ומשפחה: מבצע    שם  מטעם  החתימה  מורשי   /

 השירותים

 

  ח.פ. 

 כתובת פרטית: 

 

 טלפון נוסף:  טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה: 

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה:

  משתמש עירוני

 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: 

 



 

 

 

 

 שמירת ידיעה  

ה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, או  )ב( לחוק קובע: "עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיע  117סעיף   .4

מאסר שנה אחת". גם בסעיף זה   - שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותה של ידיעה כאמור, דינו  

אין המדובר רק בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד כי אם בכל ידיעה שהגיעה למבצע בתוקף  

כך על ידי מנהל האגף או מי  תפקידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא אושר ל

 שהוסמך מטעמו. 

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

  -סמכות כדין, בניגוד להוראות שניתנו לו בדבר החזקתה, או לאחר שחדל להיות עובד הציבור, דינו 

 מאסר שנה אחת". 

 העירייה ללא רשות  הוצאות מסמכים ממשמורת  

 לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף  .6

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

 מאסר שלוש שנים.  

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

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

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

 סודיות"  " 

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

תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או 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 חלה עלי    1981  -וידוע לי כי עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  והואיל  

והן באשר לנתונים שיגיעו לידיעתי, הכול כמפורט למתן השירותים  חובה של סודיות הן באשר  

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

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה. .1

מתן  שימסר לי לצורך    המידעהריני מתחייב בזאת לשמור ולא להעבירו לאף אדם את   .2

 . השירותים

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

 כלשהי.

יישמרו על ידי בסוד, לא    המידעיעתי במהלך עבודתי, תוך ניצול  כל הנתונים שיגיעו ליד .4

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

 וישמשו אך ורק לצורכי עבודתי. 

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

 . 8119 –הפרטיות התשמ"א 



 

 

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

 לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם. 

 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

 כנו וכי החתימה שלמטה היא חתימתי. תו

 ולראיה באתי על החתום:                               
                ____________________            _________________ 

 חתימה                                                             תאריך                                  
          

 
 
 

                                                                  
             שוריא
מבצע  לחתום בשם ___________ מוסמכים אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________מאשר כי ה"ה  

 ותה. א , מחייבת מבצע השירותיםצירוף חותמת ב  וחתימתם השירותים
 חתימה  _____________     

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


