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 ספח א נ

 הזמנה להצטרף למאגר יועצים

נובמבר   הפנים    ,2016בחודש  משרד  מנכ"ל  חוזר  התקשרויות   8/2016פורסם  "נוהל  קבע    אשר 

 ממכרז".  ורמיוחדים בפט או יחסי אמון   ורשת ידע ומומחיות מיוחדיםה מיוחדת הד לביצוע עבוד

נער אלה,  בימים  לזאת,  ע"רבהתאם  שדרות  לפיתוח  הקרן  מאגר    כת  בתחומים  להקמת  יועצים 

 לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור. שונים,

הנ"לבהתאם   מנכ"ל  המקומיתלחוזר  הרשות  להתקשרות  תנאי  עבודות   ,  לביצוע  ממכרז    בפטור 

 . היועצים )להלן: "המאגר"(רשימת  מאגר בע העבודה יהיה כלול נו כי מבצכאמור, הי 

המקומית    באתרפורסם  י  המאגר הרשות  של  הכותרת  האינטרנט  מהירים"תחת    -שירותים 

 .לשלש שניםעודכן לפחות אחת י ו  "קולות קוראים  -מכרזים

הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים    יגישו טופס בקשת , המבקשים להיכלל במאגר,    היועצים

מעטפה  ב יכתוב  )אמצעות  גבה  בו    אתהמציע  על  והתחום  העסק  היועץ/שם  ההצעהשם    ( מוגשת 

יאוחר  וב ולא  עד  אישית,  הממוקמת    0051:בשעה    09.2222.מיום  מסירה  המכרזים  לתיבת 

 .  מי בן זיכרית אצל גב'    2, קומה 6ר לב , רחוב חיים ב קרןהבמשרדי 

לפנות   ניתן  והבהרות  ליוםת  אוז  hakerena@klsd.co.il  בדוא"לבשאלות  בשעה    10.09.22  עד 

:0021.   

לשאלות יפורסמ  תשובות  באתר  הבהרה  ליום  ו  עד  הבקשה    באחריות   .15.09.22העירוני  מגישי 

ה תשובת  פרסום  אחר  התשובות    קרן לעקוב  ספק  הסר  למען  העירוני.  באתר  ההבהרה  לשאלות 

 מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה. לשאלות הבהרה

א רשאית  הבלעדי, ותה  שיקול דעתה ם על פי  המתאימי  יועציםה   תצרף למאגר את  קרןה   –  יובהר 

 .הבלעדי  לפי שיקול דעתה ו/או כל דבר שהוא  הבהרות ו/או השלמות  יועציםוש מן הלדר

יובהר   בה   -כן  או  כלשהי,  עבודה  מסירת  מבטיחה  אינה  למאגר  ההצטרפות  כלשהו, כי  לכל    יקף 

בהתאם לדרישות  רות  קשהת  על הסכם   תוםחי   לקרןלספק שירות    בחרשי  ץיוע או חלקם.    יועציםה

 מכל ניגוד עניינים.להימנע יב  תחייו  קרןה

 כללי: 

לפ  .1 שדרות  הקרן  מאגר    נתימעוני   ("הקרן"להלן:  )  (ע"ר)יתוח  להלן:  )  יועציםלהקים 

המ(  "היועצים/היועץ" העיסוק  בסעיףבתחומי  להלן  "תחומי  להלן:  )זו    מנהלהז   11  פורטים 

זאת(עיסוק" שי  ,  מתן  ברולצורך  מקצועיים  בהתאם  תתים  אלו,  כהקרןלצרכי  חומים    שיעלו פי  , 

לעת   לרשימה,   הקרן   .("המאגר" להלן:  )מעת  נוספים  תחומים  להוסיף  שתראה    רשאית  זמן  בכל 

 . רכיהלצבהתאם   לנכון

 

מנכ"ל משרד    רלחוז  באמצעות פטור ממכרז בהתאם  םעציק יולהעסי  לקרןמאגר זה מיועד לאפשר  

לב תהנוהל  "  8/2016הפנים   מקשרויות  עבודה  ידע    קצועיתיצוע  מיהדורשת  או  ומומחיות  וחדים 

 .ור ממכרז"יחסי אמון מיוחדים בפט
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יועץ   .2 לזאת,  זו,הבהתאם  בהזמנה  המפורטים  התנאים  על  להיכלל  מן  מוז   עונה  בבקשה  לפנות 

 המסמכים הנדרשים לשם כך.  זמנה זו, תוך צירוףהת ב פורטבמאגר בדרך המ 

 

די, אם היא  עתה הבלעלשיקול ד  אםפות יועץ למאגר, בהתצטרא לאשר הלהזכות ששמורה    קרןל .3

 מכל סיבה שהיא. מצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגרת

 

או    ם,ויסמות  שיר  ייב התקשרות עם מי מהיועצים למתןיודגש, כי אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לח  .4

של ה דעתה  ושיקול  יועץ    תבנושא. התקשרו  קרןלהגביל את סמכותה  תיערך    ר,רשום במאגהעם 

ולשיקול דעתה    הדין   להוראות תראה לנכון בהתאם    קרן צים שהר יועלמספ   פנייה תחרותית לאחר  

 . קרןהבלעדי של ה

 
ו/או לגרוע יועצים    מחדש םעציהיו  לרענן את מאגרעת, על פי שיקול דעתה, תהא רשאית בכל   קרןה .5

קת  החליט על הפסוא, ו/או להש  כלשהו מתוך המאגר, בכל שלב מהמאגר ו/או להתקשר עם יועץ  

לקבלת    שהוא  הליךכל  בכוונתה לצאת לכי    ו/או להחליטמן היועצים בכל עת  ההתקשרות עם מי  

 .שהוא רםגול לכמתן הודעה מוקדמת  וספות, וזאת ללאהצעות ו/או לערוך התקשרויות נ

 
סוגי    קרןה .6 את  צרכיה,  פי  על  לקבוע,  וכןרשאית  תחום  בכל  לה  הנדרשים  או  צל  היועצים  מצם 

 הבלעדי.  דעתהשת, הכל לפי שיקול פעילות העבודה הנדרחיב את היקף להר

 
ייעשה   .7 המאגר  לעדכון  אחת  שניםלפחות  תפורסם.  שלש  היועצים  לעיון    רשימת  פתוחה  ותהיה 

 . עיריית שדרות של  טרנט האינ ציבור באתר ה

 
הזוכה   .8 תיחור  היועץ  חוזה  יבהליך  על  ב חתום  השירותים  ביצוע  בדבר  להזמנההעבודה  זו    תאם 

הצעתו  ולפרט  הי  ידי  על  עלכפווב  קרןשיאושרו  יידרשו  אשר  נוספים  לתנאים  ה  ף  ככל  קרןידי   ,

 רלוונטית.שיידרשו, הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות ה

 
להתנות   קרןה .9 רשאית  יועץ קההתאת    תהא  עם  שהוא  שרות  תנאי  בהתאם  בכל  הכל  לדרישות  , 

 הבלעדי. עתהד ולצרכי אותה התקשרות, והכל על פי שיקול 

 
המבקשים, כולם    לפי ראות עיניה אודות  ות ובדיקות לערוך חקירמרת לעצמה את הזכות  וש   קרןה .10

את    רואים  ציםהיועלהיכלל במאגר    וניסיונם. בהגשת הבקשהאו מקצתם, ובכלל זה אודות עברם  

  ףלעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מבקש שלא ישת  והחופשיהמבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב  

לדחות    רשאית  קרן ה ידע לא נכון, תהיה  והבדיקות כאמור ו/או ימסור מ  ות פעולה בעריכת החקיר

 .קרןי ה את בקשתו להיכלל במאג 
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 וק המבוקשים: העיס תחומי

הנדרשים,    ים,שר נדה  תחומי העיסוק  להלן .11 להתקיים    הנדרשיםתנאי הסף  דרישות התפקידים 

 : ףסלצורך הוכחת תנאי ה ומסמכים שיש לצרף  ביועץ בכל אחד התחומים

 

להי הסף  : תנא רה  עה ומדובר  ו/או  ל המציע  ם אציתקי נדרשים  נדרש  הסף  נאי  בתאגיד תבמידה 

 . התאגיד עובדמנהל התאגיד או אצל ל צ צל המציע או אאלהתקיים 

  

כל תעודה ו/או רישיון  קשתו  על היועץ לצרף לבמבלי לפגוע באמור בהזמנה זאת,      -  תנאי סף נוסף .1

כלהנ מכוח  ל  דרשים  העיסוק ותים  ר שין  תמשם  דין  להיכלל  שהבקשת  וגמ   שלגביה    בתחום  ה 

דין בתחום העיסוק    כל מרשם רלוונטי המתנהל על פימקף  רישום בתוהעתק מ  וכן   במאגר היועצים 

 . הרלוונטי

לצרףשנוספים  מסמכים    -כלליים  תנאים   נדרש  האמורים  )מעבר    להצעתו  היועץ  למסמכים 
 :להה בטבופיעמף" התה "דרך הוכחת תנאי הסבעמודה שכותר

 

חיים   .2 מסיוני  טופירוקורות  היועץקצועי  ן  העו  של  שברשותו  וצוות  השכלתו  לרבות  בדים  פרטי 

שירותים במתן  המקצועי  הרלוונטי    וניסיונו  העיסוק  לתחום  הבקשהבהתאם  מוגשת  תוך  אליו   ,

 . יוהיקפם הכספפרויקטים  , מועד ביצוע ה ום העיסוק הנ"לחעסק בת תיאור של פרויקטים בו

תחום 
 העיסוק

 דרך הוכחת תנאי הסף  אי הסף נת דרישות התפקיד 

    שירותי

גיוס כספים  

הקרן   עבור 

  לפיתוח

 שדרות

החוץ  גיוס   .1 וקשרי  עבור  משאבים 
 עיריית שדרות.הקרן לפיתוח ו 

 
אסטרטגיית   .2 בקביעת  שותפות 

 פיתוח המשאבים.
 

עם  .3 קשרים  על  ופיתוח  שמירה 
 רץ ובחו"ל.אתורמים וקרנות ב

 

כספים    לחו"ל  נסיעות .4 גיוס  לצורך 
 או עבודה מחו"ל   צורך בהתאם ל

 

גיוס   .5 אירועי  קיום  על  אחריות 
 במידת הצורך.  משאבים

 

בניית קמפיינים  ו  סיורים לתורמים  .6
 . לגיוס כספים

 

 

ניסיון   בעל  הינו  בעל המציע 

של ₪   5  לפחות  בגיוס  מיליון 

האחרונות    שנים    10במהלך  

או  מי מקו  תרשו ל  2022-2012 ת 

 . גוף ציבוריל

 

שנים    5מעל  ל  ש  יוןניס בעל  

ובתחום   לרשויות  או  /גיוס 

גדולים ציבוריים  ו/או    מוסדות 

 . עמותות

 

 . תואר ראשוןבעל 

 

ברמת או  /ו אנגלית  דובר   עברית 

אם מאוד    שפת  גבוהה  ברמה   /

 . בכתב ובע"פ

 

להוכחת עמידה בתנאי סף זה 

ר  התצהיעל המציע לחתום על  

 . 1-ח דפהמצורף כנס 
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 ליצור עימם קשר.  יתןם נ בה ן מספרי טלפוים, לרבות יצממל  שימתר .3

 
  על ידי מורשי  חתום-הינו תאגיד מכל סוג שהוא  יועץדו ובמקרה שהחתום על י  יועץמאת התצהיר   .4

לפיו  בו,  השליטה  ומבעלי  ממנהליו  אחד  כל  ידי  ועל  מטעמו  בפלילים    ועץ י ה  החתימה  הורשע  לא 

ו/אבעבירה   בטחון המדינה  בענגד  פי  ירה  בו  של אדם,  גד  כנ  9771-העונשין, התשל"ז  חוקעל  גופו 

בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות    וש, או ת מוסר או בעברות רכ ו/או בעבירו

 שנים מיום מתן גזר הדין.  10

 
חשבונות .5 פנקסי  ניהול  על  בתוקף  צור  אישור  גופים  עסקאות  חוק  לפי  התשל"ושומות  -יבוריים, 

1976 . 

 

עלינו  יה   יועץוהה  יה .6 לצרףתאגיד,  התאגדותת   עתולהצ  ו  ה  עודת  מרשם  חברות,  כדין 

היה והיועץ אינו תאגיד עליו לצרף תעודת    פויות/האגודות/ השיתופיות בהתאמה. העמותות/השות

 עוסק מורשה. 

 

 .(ה זולהזמנ ' נספח ב)על ידי היועץ   טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים, חתום .7

 

 . ('דנספח )  יותסודעל   ושמירה ('נספח ג) ניםד עניי ניגול חשש שאלון לאיתור  .8

 

בהזמנה   .1 ה על אף האמור  רשאי   קרןזו  כל  תהא  לדרוש מהיועצים, להשלים  ליתן  ת  מסמך שהוא, 

 הבהרות, וכל פרט שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 אופן הרישום למאגר וניהולו:

ימלאי .2 במאגר,  להיכלל  המבקש  להצטר  ועץ  הבקשה  ב  מאגרל פות  את  כנספח  ה,  להזמנ'  המצ"ב 

אף  צרי המס  תלה  סגורכל  באוגדן  הנדרשים  יכתוב  באמצעות    -  וימציאה  מכים  גבה  על  מעטפה 

במשרדי הקרן  תיבת המכרזים  תוך  ל  -    שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעהאת  המציע  

  וםמי יאוחרית עד ולא ש ה איבמסיר  , יכרי תמי בן ז אצל גב'    ת,שדרו, 6חיים בר לב  לפיתוח שדרות 

 . 0051:בשעה  20.09.22

 

הזכו  קרןל .3 לאשר  שמורה  שלא  שהיא  למאגר    יועץ  רישוםת  סיבה  לשיקול מכל  דעתה    בהתאם 

 . דיהבלע

 

בהתאם לדין ולשיקול דעתה הבלעדי של  הרישום במאגר היועצים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף   .4

 . קרןה

 

 . קרןנט של הטרינהא  אתרב פיעוי ולים במאגר ם רשימת היועצים הכל ופרס .5
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אצלו ביחס לתנאי    עה בכתב על כל שינוי שחלהוד  קרןסור לאגר היועצים מחויב לממביכלל  יועץ שי .6

רישיון או היתר או רשום, וזאת  ל  טול ו/או התלייה ו/או אי חידוש שכמפורט לעיל כולל בי   הסף

 . ליועץ על השינוי ודעיום ממועד הנ  14תוך 

 

ופי  כגון: אנוספים    ת שיקוליםשקילתוך  ,  יוני והוגן שוו  תן על פי סבבהני  לכשה כהבחירה ביועץ תע .7

וגרפי של העבודה, היקף עבודות דומות שבוצעו  היועץ, המיקום הגיא  של  עבודה הנדרשת, ניסיון  ה

יתרונות היועץ,  ע"י  הנ  בעבר  העבודה  לביצוע  היועץ  של  הזמינות  רמת  היועץ,  של  דרשת,  יחסיים 

 ול דעתה הבלעדי. שיק ל פיע  הכל  וכיו"ב ויםוחד ליועץ מס ן מי ו ר, יתהמשכית  עבודה

 עם היועצים: קשרותקף ההתיה

 יועץ כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו. אינה מחויבת להתקשר עם  קרןה .8

 

ת  כתנאי לתחיל  ,קרןהחתימה של ה   על היועץ לקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש, מטעם מורשי .9

 מתן השירותים על ידו. 

 

ד לא מתאים או  קופת   ל עת, מסיבות שלץ בכם היוע ההתקשרות עהפסיק את  ית לתהיה רשא   קרןה .10

 .קרןהבלעדי של ה חרת, על פי שיקול דעתהמסיבות תקציביות או מכל סיבה א

 

מסמכי    היועץ .11 את  לשנות  רשאי  הק אינו  להליך  הנוגע  שהוא  מסמך  כל  ו/או  קורא  קול  ול  ההליך 

לקורא או  להם  להוסיף  מההסתייל ,  הםב   מחוק,  להתנ ג  או  בדרךם  עליהם  שכלשהי  ות  כל  נוי,  י . 

מח הוספ ממה,  הסתייגות  משום  בהם  שיש  כאמור  התניה  או  קוראסמכי  יקה  קול  או    ההליך 

הבקשה להליך  ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף. בהגשת    הבקשה מתנאיו עלולים להביא לפסילת  

קורא   ה  קול  מרא  ועץי ייחשב  שוויתר  כ כמי  על  טעש  ה מהתנלמי    רקשב  נהל  על    קוראקול  יות 

 ם ומובנים לו. ברורישר בכך כי הם מא ו והוא נספחי

 :סודיות ושמירה על איסור ניגוד עניינים

ידרשו להתחייב    מובהר בזאת, כי היועץ שייבחר לביצוע העבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, .12

שלא העבודה,  לקבלת  סף  במישרין  כתנאי  לטפל  ולא  בכיקיפ ע ב  ו/או  לעסוק  ענ ן  או  יין  ל  היוצר 

גוד  ניייבחרו; ולחתום על שאלון איתור חשש ל  לביצועהשודה  ם העבינים ע ד עניניגו  רוהעלול ליצ

סודיות  עניינים   על  שמירה  בדבר  הצהרה  על  לחתום  ג )מצ"ב    םשהעתקוכן  יועץ    .'(נספח  בקשת 

 הסכמה לכל תנאי ההזמנה.להיכלל במאגר היועצים הנ"ל, מהווה 

 

 טוב  סימןמיכאל 

 מנכ"ל הקרן         
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 ' פח בסנ

 ותצהיר לאימות ניסיון ות/ציםשת הצטרפות למאגר יועבק

 _____________________ שם היועץ/ת: ___

 מספר ת.ז./ ח.פ.: _______________________ 

במאגר   להיכלל  מבקש  הח"מ,  היועצים  אני 

עלמה  __ ________________בתחום________________ אנ םידכ  וקם  כי,  מאשר  קראתי    י 

מסמ כל  לה ההזמנ   כיאת  מועמדותה  שפור  גשת  מסכים  על  סמוכפי  ואני  כל    ידכם  את  ומקבל 

 ם. בה אמורה

במאגר   להיכלל  מעונין  מאת    היועציםאני  עבודות  לקבלת  אפשרות  לפילצורך  שדרות  הקרן  תוח 

לביצוע    קרןת הרשולמוד  ב לעהנני מתחיילעת ו   לפי הזמנה שתינתן לי מעת(  "הקרן"להלן:  )  )ע"ר(

 עבודות אלו. 

 מנה. להז 11אליו מוגשת הצעתי, כמפורט בטבלה בסעיף  ניסיון בתחום העיסוק אי הבתנ עומדי אנ

 עי של היועץ/ת המועסק על ידו/ה דרך קבע, לרבות פרטים אודות צוות הייעוץ המקצו

 :(ותלצרף קו"ח ותעוד  יש)שמות, תפקידים, השכלה פורמאלית וניסיון 

__ _____ _____________________________________________ __________ 

____________________________________________________ __________ 

 _______________________ _______________________________________ 

 ______________________________________________ ________________ 

,  ץקטים שבהם נתן/ה ייעואת הפרוילפרט  יש. הניסיון המקצועי של היועץ/ת תודואים פרט

 ולצרף המלצות:  ו על ידי היועץ צעים שבורויקט פההכספי של  ניתן השירות, היקפם הןהשנים שב

1.   ___________________________________________________________ 

 

2.  ________________________________ __________ __  _______________ 

 

3.  ___________ __ __________________________________  ____________ 

 

4.  ____________________________ ____________________________  ___ 

 
5.  ___________________________________________________________ 
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ם יפיספצי מיםתורם מדינות( ו/או עת הא פרט יסיון בגיוס תרומות במדינות הבאות ) לני בעל נא

 .רט()לפ

 

1.  ________________________________ ____________  _______________ 

 

2.  _______________________________________________  ____________ 

 

3.  ____________________________ ____________________________  ___ 

 
4. _________________________ _ ______________________________ ___ 

 
5.  ___ ________________________________________________________ 

 

המבוקשי העבודה  כי  לי  וכדוע  בלבד  קבלני  בסיס  על  הינה  הת  אין  שלי  קרןי  של    מעסיקה  ו/או 

 ים על ידי. סקהעובדים המוע

 ילותי במסגרת הזמנה זו.עפ קבתחייב לשמור בסוד על כל המידע שיגיע לידי עהריני מ

 ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו. ל אף על כל אדם שיועסק על  ת זו תחוהתחייבו

 

 ______ __ חתימת המבקש/ת: __________תאריך: ______________ 

 לידיעתך: 

לא יהיו    ורים הנדרשים ו/או מסמכיההאיש  כל צורפו אליה  י  אוי ו/או שלא בקשה שלא תמולא כר 

ו/ יהיו  סמ  ואבתוקף  לא  וברוריםמכיה  הקריאים  בהתהא    קרן,  לדון  שלא  לא    רשאית  וליועץ 

 ן זה. ייתהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בענ
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 'נספח ג

 יות  בר סודפח הצהרה בדונס אלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ש

 

 

 דבר אי קיום ניגוד עניינים  תצהיר ב

 

המורשי .1 הח"מ  ולהתחאנו  לחתום  כי בייב  ם  בזאת  מצהירים   ___________ בביצו   שם  ע  אין 

, וכן בחשיפתו למידע  קרןשמבצע השירותים  מחויב בהם על פי ההסכם שבינו לבין ההעבודות  

ת בחברה  מבעלי המניואו את מי  רותים ו/ף ביצוע ההסכם בכדי להעמיד את מבצע השימתוק

מב ממנהלי  מי  את  ו/א ו/או  השירותים  מצע  מעובדי  מי  את  מי  הבצע  ו  כל  את  ו/או  שירותים 

בודה  עורמים המנויים לעיל בביצוע ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין  טעם מי מהג שיעסוק מ

 שלהם.זו לבין עיסוקים אחרים 

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

ו/או ו/או תשלומים ממי מהחב נוגע  שירותים בתחום ה   קרןגלות לספק לוהמס   רות המספקות 

 לבין מבצע השירותים.  קרןים שבין הלהסכמ

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

די בהסכם וכי,  ים כי מדובר בתנאי יסונו על נספח זה אנו מאשר חתימתוידוע לנו כי ב  יל שהוא

ב ב  מידהממילא,  עניינים  ניגוד  קיים  כי  האמורויתברר  הרי    אופן  אחר,  אופן  בכל  ו/או  לעיל 

 על כל המשתמע.   סכם מצידה של מבצע השירותים,השמדובר בהפרה יסודית של ה

 

 : השירותים עצמבחתימת המורשים לחתום מטעם 

____ _______ ______________________ _________ 

 דין.אישור עורך 

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

 חייבת את מבצע השירותים. ממבצע השירותים וכי חתימתם מורשים לחתום בשם 

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

 

 ___________ חתימת עורך דין:______      
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 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

11 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

12 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

13 

 

 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

14 

 

 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

15 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

16 

 

 

 

 

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

17 
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  סודיותשמירה צהרה על ה –ד'  ספחנ

 

ו הצהרה  על  יחתום  השירותים  המצורפהמבצע  סודיות  על  לשמירה  מבצע    לעיל,ים  סכם 

וסח זה. נותני השירות, לאמור, הספק  על נ  חתמו י רות מטעמו  שיהשירותים יתחייב כי כל נותני ה

 .קרןמתן השירות לל שהיא לכיעה עמו, שיש לו נג וכל מי מט

 

השירותי .1 ב מבצע  מתחייב  כם  לידיעת  להביא  או  להודיע  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור   ל זה 

ותים  ר שירותים ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השיקשר עם האדם, כל ידיעה שתגיע אליו ב

או   לפני  ידוע אחוהן  כי  בזאת  מצהיר  השירותים  מבצע  ביצועם.  אי   רי  כי  מילוי  -לו 

  מדינה. סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני הות עפ"י בתחייה

 

ק על ידו בקשר לשירותים  סבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועמ .2

לידיעת    יא דיע, למסור או להבולפיה התחייבו לא להעביר, לה  "הצהרת סודיותספח "נעל  

עם בקשר  אליהם  שתגיע  ידיעה  כל  אדם  ביצו   כל  או  בי העם,  השירותים  בעת  צוע  ן 

-ובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי איע ביצועם; ההשירותים והן לפני או אחרי  

 עבירה לפי דיני המדינה.   חייבויות עפ"י סעיף זה מהווהת מילוי ה

 

 ת מידע והגנת הפרטיובשמירת סודיות, שימוש  .3

ל  סים או כ יהכרטת הלקוחות, מספרי  מבצע השירותים מתחייב לשמור בסודיות את שמו  

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

וזאת   זה,  של מבצמהסכם  לגרוע מהתחייבותו  דין  בלי  כל  פי  על  זה  לעניין  ע השירותים 

הלקוחו התחי הקרן וכלפי    תכלפי  ז.  סעיף  פי  על  השירותים  מבצע  של  תעמוד  יבותו  ה 

 בין מבצע השירותים יגיע לקצו.ל הקרןן יכם בבתוקפה גם לאחר שההס

 נציגיו.אלא גם על עובדיו, שלוחיו ו םזה יחול לא רק על מבצע השירותי נספחב אמור ה .4

 

ל .5 ולא  לשכפל  שלא  מתחייב  השירותים  שמסמבצע  הנתונים  את  ה  הר העתיק  לשם   קרןלו 

 מייד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות.  קרןהשירותים ו להשיבם ל  מתן
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 אני החתום מטה 

 

 

 מבצע השירותים   עובדי

 

ודיות כמפורט להלן, לרבות הסעיפים אות בדבר שמירה על סכי קראתי את ההור  מצהיר/ה .1

ת הפרטיות, התשמ"א  בחוק הגנ  61, וכן סעיף  1977  –נשין, תשל"ז  לחוק העו  267  -ו  120-117

 1981רט להלן והמפ  –

  

 כללי  

יעות  מירת ידדבר חובות הקשורות בשקובע בין היתר הוראות ב  1977  -העונשין, תשל"ז    חוק .1

 של עובד הציבור בפרט. עתו של האזרח בכלל והמגיעות לידי

מ לח  120-117לסעיפים   .2 מיושוק  מימעות  לרבות  הציבור,  עובד  לגבי  משרה  חדת  או    נושא 

ב חיקוק,  פי  על  בהסכ  ןתפקיד  ובן  בבחירה  בן  בדבר  במינוי,  הוראות  קובע  ם, מאחר שהוא 

ידי מסירת  לע איסור  שהגיעו  רשמיות  בתועות  התובד  ועל  תפקידו,  בשמירתן  קף  רשלות 

 ת אלו.  והורארים על העוברים על  קתן, והוא מטיל עונשים חמוובהחז

"עו  117סעיף   .3 קובע:  לחוק  הציבור  )א(  ידבד  כדין,  סמכות  ללא  אליו  י שמסר,  שהגיעה  עה 

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

ומשפחה:  החת  שם  מורשי  מ/  מטעם  בצע  ימה 

 השירותים 

 

  ח.פ.  

 בת פרטית:וכת

 

 ון נוסף:טלפ טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: מדה:ע קומה: 

  וני תמש עירמש

 : שם ומשפחה

 

 תפקיד:  מספר זהות 

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 דה:מקום עבו תובתכ

 

בית  

 מס':

 פקס: ן:טלפו  עמדה: קומה: 

   משתמש חיצוני שתמש עירוני מ

 שם האגף:

 

 שם המוסד / משרד / חברה: * חידת המשנה: שם י שם היחידה:

 



 _____________ והבנתי חתימה וחותמת: __ ראתיק

20 

שלא היה    מסרה ללא סמכות כדין לאדם  ל מהיות עובד הציבורהציבור, ולאחר שחד כעובד  

  ר שלוש שנים".  מאס -נו  ילה ד מוסמך לקב 

 

 

 שמירת ידיעה  

"עובד    171סעיף   .4 קובע:  לחוק  שה)ב(  ידיעה  בשמירת  שהתרשל  בתוקף  ציבור  אליו  הגיעה 

בו   של  תפקידו, או שעשה מעשה שיש  דינו  ידיעה ככדי לסכן בטיחותה  שנה    מאסר  -אמור, 

בסעיף גם  בידיעה    אחת".  רק  המדובר  אין  חשזה  בידיעה  או  אב ובה  סודית  כי  בכל  לבד  ם 

מכים במקום אשר לא סל כן אין להשאיר תיקים ומתפקידו. ע  ידיעה שהגיעה למבצע בתוקף

 על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו.  אושר לכך 

והוא החזיקה,    פקידו כעובד הציבור,אדם ידיעה בתוקף ת "הגיע ל)ג( לחוק קובע:    117  סעיף .5

כ להוראוללא סמכות  בניגוד  שנדין,  בית  לו  להיותתנו  לאחר שחדל  או  עובד    דבר החזקתה, 

   .מאסר שנה אחת" -ור, דינו  הציב

 ללא רשות    קרן הוצאות מסמכים ממשמורת ה 

  לחוק העונשין:  267עפ"י סעיף   .6

קומית, מדינה או מרשות מרת מוסד ממוסדות המסמך ממשמוהמוציא, ללא רשות,   . א

 נים. מאסר שלוש ש -דינו  

המו . ב הציבור  הטיפולעפקד  עובד  אות   ל  המוסר  שמירתו,  על  או  כדיןבמסמך  שלא    ו 

 מאסר חמש שנים.   -ינו  מורת כאמור בסעיף קטן )א(, דשלאחר שהמסמך מוצא מהמ 

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

 סודיות"  " 

יגלה אדם מידע 1981  –  התשמ"אלחוק הגנת    16יף  .   סע7 ע אליו  ישהג  , הפרטיות קובע: "לא 

כמב או  כמנהל  כעובד,  תפקידו  מאתוקף  של  ביחזיק  לצורך  אלא  מידע,  או  צגר  עבודתו  וע 

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

 נים". מאסר חמש ש

 : תחייב בזה כדלקמןמצהיר ומ .2

 ; קרןתים לושיר  להעניקולצורך ביצוע תפקידי הנ"ל ברצוני  להואי

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

דיעתי,  שר לנתונים שיגיעו לי והן באלמתן השירותים  י חובה של סודיות הן באשר  חלה על 

 נני מצהיר בזה ומתחייב כדלקמן: ל כן האשר ע פרטיות.מפורט בחוק הגנת ההכול כ

 בלתי נפרד ממנה. ווה חלק ה זו מהמבוא להצהרה  .1

שימסר לי לצורך    המידעאת    םולא להעבירו לאף אדזאת לשמור  הריני מתחייב ב .2

 .  ן השירותיםמת

להשתמש   .3 בזאת  מתחייב  וא  במידעהריני  תפקידי  לצורך  ורק  מטרה  ך  לכל  לא 

 חרת כלשהי. א

הנת .4 ל כל  שיגיעו  ניצול    ידיעתי ונים  תוך  עבודתי,  יד  המידעבמהלך  על  י  יישמרו 

  י על ידי למטרה כלשה   או יפורסמוברו, ו/או ימסרו ו/או יוענקו ו/ד, לא יעובס

 לצורכי עבודתי.  זולת עבודתי, וישמשו אך ורק
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פי חוק    הווה עבירה עלהוראת הסעיפים הנ"ל מידוע לי כי הפרה אחת או יותר מ .5

 . 1981 –יות התשמ"א הגנת הפרט

ו .6 המקצועיים  הסודות  על  לשמור  בזאת  מתחייב  ה  או  /אני  ולא  זכויות  יוצרים 

 שימוש מעבר למוסכם.שות בה כל להעבירה לאחר ולא לע

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

מצהיר .8 הצ  אני  על  חתמתי  כי  התחי בזאת  וכתב  שקראהרה  לאחר  זה  תי  יבות 

 וכי החתימה שלמטה היא חתימתי. תוכנו והבנתי את 

 ולראיה באתי על החתום:                              
               ___________________ _             ______________ ___ 

 תאריך                                                           חתימה                                    
          

 
 
 

     
             שוריא                                                                 

לחתום בשם   ______ מוסמכים _____ __________מאשר כי ה"ה _ ני הח"מ עו"ד/רו"ח א 
 ותה. א ייבת , מחהשירותים  מבצעצירוף חותמת ב   ם וחתימת מבצע השירותים

  ____   _________ 
 חתימה     
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 1 - ' הנספח 

 ני עו"ד פום בתצהיר חת

 תצהיר

 אני הח"מ   _____________ 

 _____________  נושא ת"ז  

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים ר לאח

 הקבועים בחוק. מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

___ א (1 במשרת  נושא  ח.פ.   ני   __________ במציע/ה    ___________

 . יע"(____________  )להלן "המצ

 

  היכלל במאגר היועצים ק מהצעתו ל סמך לתן תצהיר זה בשם המציע כחלאני מו  (2

 .  הקרןל ש

 

  10מיליון ₪ במהלך    5  לפחות  בגיוס של  מוכחניסיון  בעל  הינו בעל ניסיון    המציע (3

 . גוף ציבוריאו ל  רשות מקומיתל 2022-2012האחרונות  שנים 

 

  יבוריים גדוליםמוסדות צ  או/וגיוס לרשויות  שנים בתחום    5ניסיון של מעל  בעל   (4

 . ו/או עמותות

 

 . שוןתואר ראעל ב (5

 

 . / ברמה גבוהה מאוד בכתב ובע"פ שפת אםעברית ברמת או /ואנגלית  דובר  (6

 

 

הכאמ בנוסף   (7 בהצעת  שנמסרו  הפרטים  כל  כי  מצהיר  אני  לעיל,  הינם  ור  מציע 

 . נכונים 

 

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי (8

 

 

 __________ _____   חתימת המצהיר  ________________ _ תאריך  
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 אישור

 

 

 אני הח"מ __________________ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני מר  

 

מת וכי אם  זהרתיו כי עליו להצהיר את הא_________ לאחר שה___________________ נושא ת"ז ___ 

 חוק. חתם בפני על תצהירו זה. ועים בקבהלעונשים לא יעשה כן יהיה צפוי 

 

 _____________________   חתימה וחותמת _________________ורך דין __ע

 

 


