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 שתתףפרטי המ
 

 
 שם המציע

 

 

 
 תעודת זהות / ח.פ. 

 

 

 
 כתובת לרבות ת.ד. 

 

 

 
 מספר טלפון:

 

 

 
מספר 

 פקסימיליה:
 

 

 
 מספר טלפון נייד: 

 

 

 
דואר  כתובת 

 אלקטרוני:
 

 
 __________________________@_________________________________ 

 
 
 

 : ואירועים מועדים
 

 מועד אחרון מהות הפעולה מספר
 14:00עד השעה  24/6/2021 משלוח שאלות הבהרה  1
 16:00עד השעה  26/6/2021 מתן תשובות לשאלות ההבהרה 2
 13:00עד השעה  30/6/2021 הגשת הצעות 3

להגיש באופן אישי או בדוא"ל ניתן 
 muni.ilkasim@sakhnin. 
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 1מסמך 
 עיריית סח'נין

   6/2021/עמנוהל הזמנה להגשת הצעות מספר 
 ניהול מערכות מידע מחשוב למתן שירותי 

 
ממשרדי מחשוב / ניהול מערכות מידע   ,בשיטת המעטפה הסגורה  ,מחירעיריית סח'נין מזמינה בזאת הצעות  

 הכל בהתאם למפורט להלן בנוהל.ניהול מערכות מידע של העירייה מחשוב ולמתן שירותי 
 

 שלהלן במצטבר: על המועמד למלא אחר התנאים 
 

 .1975 – יחיד או חברה, עוסק מורשה בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1
 

לנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  .2
 .1976 –מס( תשל"ו 

 
 ברשותו אישור ניכוי מס במקור בתוקף. .3

 
וסדות ציבור בכלל ולרשויות מקומיות מניהול מערכות מידע לתינתן עדיפות לבעלי ניסיון במתן שירותי    .4

 בפרט והדבר יבוא לידי ביטוי במנגנון שקלול ההצעות כפי שיפורט בהמשך.  
 

ורט בגוף  גופים המעסיקים אנשים העומדים בדרישת הסף כמפניתן להגיש הצעות ע"י  מובהר בזאת כי   .5
 הנוהל.

 
המסמכים   .6 את  לקבל  ברחוב  ניתן  העירייה  בבניין  השניה  בקומה  מנאל  זבידאת  התקשרויות  מרכזת 

בימים ב' עד ה'   manal@sakhnin.muni.il, דוא"ל:  0528979661, נייד:  046787464טלפון:  )  128אלג'ליל  
השעות   ועד    09:00בין  תמורה  15:30בבוקר  העירייה  .  ללא  מאתר  המסמכים  את  ולהוריד  לעיין  ניתן 

 .   www.sakhnin.muni.il בכתובת  
 

את ההצעות בצירוף כל המסמכים והנספחים כשהם חתומים יש להגיש  במעטפה סגורה לידי מנכ"ל   .7
אר אלקטרוני לכתובת מנכ"ל העירייה כמפורט או בדובבניין העירייה  שניה  במשרדו בקומה ההעירייה  

  אחר המועד לת  ה"צ. לא תתקבלנה הצעוחא  13:00  שעהעד ה  30/6/2021רביעי  יום  עד ל  10בסעיף  להלן  
 .רגיל או שתגענה בדואר הנ"ל

 
  לקיום החוזה   משתתף שהצעתו תזכה יהיה חייב להמציא לעירייה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית .8

. על הערבות  ₪  5,000סכום של  כולל מע"מ אך לא פחות מ  לשנה  מסכום הצעתו  10%בגובה  בלתי מותנית  
והיא תהיה בתוקף עד חודש לאחר מועד    ,11מסמך  כ  להיות בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז

 סיום העבודות עם אפשרות להארכה בהתאם לדרישת העירייה.
 

 האמור לעיל בא להוסיף על מה שנאמר בגוף הנוהל.  .9
 

דואר האלקטרוני של ל  14:00בשעה    24/6/2021חמישי  פנות בכתב עד ליום  ניתן לולהבהרות  לבירורים   .10
תשובת העירייה תינתן עד .    kasim@sakhnin.muni.il  שכתובתו קאסם אבו ריא  מר  נכ"ל העירייה  מ

. באחריות המשתתף לוודא כי פנייתו הגיעה לעירייה באמצעות טלפון  16:00בשעה    26/6/2021שבת    ליום
 .052-8901444ו לנייד מספר א 04-6788805

 
 

 בכבוד רב
 ד"ר ספואת אבו ריא 

 ראש העירייה
 

mailto:manal@sakhnin.muni.il
http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:kasim@sakhnin.muni.il
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 2סמך מ
 سخنين  بلدية 

 6/2021/עמ عروض لتلقي دعوه
  معلومات أنظمة إدارة حوسبة خدمات تقديمل

 
حوسبة   خدمات تقديم لمعلومات    أنظمةدارة  امن مكاتب حوسبة ض   المختوم الظرف  بطريقة عروض بتلقي معنية سخنين  بلدية

  : التالية شروطال  حسب وذلك التابعة للبلدية  معلومات أنظمة إدارة و
 

 : التالية الشروط كل فيه تتوفر أن العرض مقدم  على
 

 .1975 – المضافة القيمة ضريبة قانون حسب مرخص مشغل شركة أو فرد .1
 

מס(   قانون بموجب حسابات دفاتر يدير  .2 חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות 
   . 1976 –התשל"ו 

 
 .المفعول ساري المصدر في خصم  تصديق بحوزته .3
 
 عام بشكل عامة لمؤسسات النوع نفس من معلومات أنظمة إدارة  خدمات تقديم ل خدمات بتنفيذ الخبرة  لذوي األفضلية تعطى .4

 .العروض تقدير آلية في الحسبان في ذلك وسيؤخذ خاص بشكل محلية ولسلطات
 

 كما هو مفصل داخل الدعوة.  الشروطمن يستوفي اشخاص او مكاتب تشغل من قبل  تقديم العروض  يمكن .5
 

على  ال يمكن .6  خليوي,  046787464   تلفون) زبيدات منال  البلدية مبنى في التعاقدات مركزة  لدى المستنداتحصول 
 0:900 الساعة بين والسبت الخميس  حتى االثنين أيام  ,(  manal@sakhnin.muni.il   الكتروني  بريد,  0528979661

  العنوان على البلدية موقع من زيلهاوتن المستندات معاينة يمكن  كذلك . بعد الظهر بعد 14:00 الساعة وحتى صباحا
 www.sakhnin.muni.il المناقصات باب تحت.   

 
 ني الثا الطابق في مكتبه في البلدية عام  لمدير شخصي بشكل مختوم بظرف المستندات كل مع موقعه العروض تسليم  يجب .7

 30/6/2021  األربعاء يوم حتى    10او بواسطة البريد االكتروني لمدير عام البلدية كما هو مفصل في البند   البلدية مبنى من
 .البريد طريق عن او الموعد بعد عروض تقبل لن . الظهر بعد 00:41 الساعة حتى

 
 العرض  قيمة من% 10 يساوي مبلغب مشروطة غير  لعقدا ضمان ل حسابه من بنكية كفالة تقديم الفائز العرض مقدم  على .8

 في  الموجود النص حسب يكون أن الكفالة نص على. جديد يكلش 5000 مبلغ عن تقل وال المضافة القيمة ضريبة يشمل
 .   البلدية طلب حسب التمديد  مراعاة  مع العقد مدة  بعد شهرا المفعول سارية تكون وان 11 ملحق المناقصة مستندات

 
 .دعوة ال ودفتر أوراق في موجود هو لما باإلضافة هو أعاله  جاء ما .9

 
 قاسم البلدية عام  ديرلم كترونيلاال لبريدا عبر 14:00  الساعة 24/6/2021 خميسال  يوم  حتى طياخ لتوجها يمكن لالستفسار .10

 الساعة  26/6/2021السبت   يوم  حتى يرسل البلدية وجواب رد .kasim@sakhnin.muni.il  العنوان على ريا أبو
 . 0528901444ي رقم  خليواو   6788805-04 رقم  هاتف على لرسالته البلدية استالم  من التأكد المشترك بمسؤولية  .16:00

 
 االحترام مع

 البلدية رئيس- ريا أبو صفوت . د
 

mailto:manal@sakhnin.muni.il
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  3מסמך 
 עבודות לביצוע ה

 6/2021עמ/
 

נושא/ת באחריות  בארגון.  ותפעולי בסיסי  ניהולי  כמנגנון  וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית  תכנון 
המידע   מערכות  שירותי  על למכלול  אחריות  המשאבים.  כלל  ניהול  ועל  הרשות  של  הדיגיטליים  והיישומים 

התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים כך שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים העסקיים 
 ובפעילויות של הרשות המקומית.

 
ו .א הדיגיטליים  הפתרונות  המידע,  מערכות  כלל  של  השוטף  לתפעול  באחריות  המחשוב נושא/ת  תשתיות 

   בהתאם לצרכי הרשות.
בראייה  .ב ,מתוך  הרשות  של  העבודה  ותהליכי  למדיניות  בהתאם  מידע  ומערכות  מחשוב  מדיניות  גיבוש 

  כוללת של צורכי הרשות. בקרה על יישום המדיניות. 
  אחריות על  ניהול שוטף, אפקטיבי ויעיל של תהליכי רכש ופיתוח של חומרה ותכנה.  .ג
קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות הנוגעות לתחום המחשוב ובכלל זאת, שותפות שותפות תהליכי   .ד

  בתהליכים הנוגעים בניהול וניתוח הידע המצטבר ברשות.
ידע  .ה באמצעות  החלטות  קבלת  תומכות  מערכות  .יצירת  ברשות  המצטבר  הידע  וניתוח  בניהול  שותפות 

  ונתונים.
מבחינ .ו מידע  מערכות  בתחום  הרשות  צרכי  ותהליכים  ניתוח  אמצעים  ומציאת  נדרש  מצב  קיים,  ת מצב 

  מתאימים ליישום צרכים אלה, בשיתוף עם הנהלת הרשות.
 מירה על עדכניות  והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע ש .ז
 
תכנון תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצר ולטווח הארוך ובקרה   .ח

  יישומן .על 
 תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע (תקציב שוטף ותקציב פיתוח .ט
 תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון. עיקרי העבודות:   .י
 

 אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.   .1
 

 גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה של הרשות.   .2
 

 תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע.  .3
 

 ספקי מערכות המידע. ותיאום עם ניהול  .4
 

 התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.  טיפול ב .5
 

 יצוע משימות רב מערכתיות. ב .6
 

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.   .7
 

 שירותיות.  .8
 

 .  לפי הצורך עבודה בשעות בלתי שגרתיות .9
 

 חשיפה למידע רגיש.    .10
 

 יבוש והטמעת נהלי עבודה במערך מערכות המידע ג .יא
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 4מסמך 
 דרישות ותנאי סף 

 
 לאספקת השירותים לעמוד בתנאים שלהלן:על מגיש ההצעה ו/או המועמד מטעמו 

 
באחד או יותר מהתחומים הבאים: בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  

מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מתמטיקה ומדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול במסלול של  
אלקטרוניקה, הנדסת חשמל במגמת מחשבים או במגמת רשתות מחשבים,   מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת

 או   תואר בניהול טכנולוגיה במגמת מערכות מידע ; 
 

  אובעל תואר אקדמי שני במינהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע. 

בעל תואר אקדמי אחר שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
 סים(, אותארים אקדמיים בחוץ לארץ ועמידה בחובת קורסים )כמפורט בדרישות הקור

 
בהתאם לסעיף   או טכנאי רשום  והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי  ההנדסאים  ועמידה   2012-לחוק 

 בחובת קורסים )כמפורט בדרישות הקורסים(.  
 

סיון בניהול מערכות מחשוב ומידע הכולל ניהול צוות עובדים טכנולוגי )פיתוח ו/או תשתיות( או ניניסיון מקצועי  
 בניהול פרויקטים בתחום המחשוב. 

 
 קורסים:

 
(  CIOשעות לפחות בניתוח מערכות מידע או ניהול פרויקטים או מנהלי מערכות מידע )  200קורסים בהיקף של  

קורס אקדמי בתחומי המערכות מידע   אושעות לפחות.    40, כל קורס בהיקף של  (cto)או קורס ניהול טכנולוגיות  
 נ"ז.   20של לפחות 

 
 

 
 
 
 

*********** 
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 5 מסמך

 הכספית ההצעה 
 

שביצע מתן שירותים דומים     הקריטריון העיקרי לבחירת ההצעה הנו הקריטריון המקצועי שיתבסס בעיקר על
 . בעבר שתתףהמ

 
ולסכום שיתקבל יתווסף  רך של % אחוז מן האומדן המשוער של העבודות. הצעת המחיר תהיה על ד .1

 מע"מ כחוק.
 

  וכות בביצוע העבודותרהכוהעלויות כל ההוצאות התמורה הנה מוחלטת וסופית והיא כוללת  .2
 והשלמתן עד תום.  והשירותים על הצד הטוב ביותר 

 
 

 ההצעות תיבדקנה בהתאם לקריטריונים המפורטים בפרק "בחינת ההצעות ושקלולן".
 

 הצעתי הכספית הנה כדלקמן:
 

 כדלקמן:המחיר הנדרש הוא וכל השירותים מתן כל השירותים והעבודות הנדרשות בעד 
 

 
 סוג השירות

 

 
 תיאור תמציתי

 
 אומדן  

 לא  משוער
 כולל מע"מ 

 
 תמורהאחוז ה

 הנדרש

 
תמורה סכום ה

 לפני מע"מ

ניהול מערכות  
 מידעמחשוב ו

 
 למלא פונקציה של מנ"ר 

 
13,000 
  לחודש

  

  
 
 

 __________________________ 
 ת המציע חתימ
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 6מסמך 
 קריטריונים לבחינת ההצעות ושקלולן

 
 ושקלולן תיעשה ע"פ שלושה פרמטרים כמפורט להלן: בחינת ההצעות  .1

 
   נקודות.עד  15 - הוותק  .א
 20  עד  –וזמינות  ספק את השירותים  ל  משתתףהתרשמות הוועדה המקצועית מחוזקו ומיכולתו של ה .ב

 נקודות.
 נקודות. 20 –השנים הקודמות  10ב מתן שירותי מחשוב ב  שתתףניסיון קודם של המ .ג
 נקודות. 5  – העירייהשיפוט "מציע מקומי" שמשרדו ממוקם בתחום  שתתףהיותו של המ .ד
 .נקודות 40 –  עלויותהצעת המחיר אשר תכלול את כל ה .ה

 
 

יהיה   40ההצעה הזולה תקבל את מלוא הנקודות, קרי    הצעת המחיר: .2 יתר ההצעות  והניקוד של  נקודות, 
 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 מחיר ההצעה הזולה   X 40 =  הניקוד המגיע  
      _______________ 
 מחיר ההצעה הנבדקת      

 
 
 

***** 
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 7מסמך 
 

  שירותיםרשויות להם ניתנו רשימת 
 

 (.2016-2020בשנים האחרונות ) רשויות להם ניתנו שירותי מחשובלהלן רשימת ה
 
 

איש הקשר  שם מזמין  השירותים  מהות העבודה
 ומס' הטלפון

השנה בה ניתנו  
 השירותים 
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 8מסמך 
 
 

 נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים  
 בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות  

 מבוא:  .1
 

הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע מטלות  
קומית לבין עניין  שונות, יועץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו ברשות המ

 אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.  
 

ברשויות   יועצים  של  העסקתם  טרם  כי  יובטח  שבאמצעותו  ההליך  את  לקבוע  הוא  זה  נוהל  מטרת 
המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי הצורך, שימנעו  

 מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים.  
 

 בנוהל זה: 
 

ינו לבין הרשות המקומית היא על ידי פי חוזה קבלני והוא אינו במעמד כל מי שההתקשרות ב  –"יועץ"   .1
 של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתנדבות או יועצים בשכל סמלי:  

 
 היועץ המשפטי לרשות המקומית.  –"היועץ המשפט"  .2

 
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.   –"שאלון"  .3

 
היחידה"   .4 י  –"מנהל  שבה  היחידה  הרשות מנהל  מנכ"ל  את  יראו  יחידה,  מנהל  ובאין  היועץ,  ועסק 

 את מזכיר הרשות המקומית, כמנהל היחידה.    –המקומית, ובאין מנכ"ל 
 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:   .2
 
בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התנאי לתחילת עבודתו של המועמד   (א)

סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון, ובמידת הצורך, על פי החלטת היועץ המשפט,    שייבחר הוא בחינת
 הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו. 

 
בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד העניינים,  (ב)

 ין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו. ייעשו לפני חתימת חוזה העסקה בינו לב
 

יועץ לנושא מסוים, על  (ג) במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לניגוד עניינים בהעסקת 
הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך בדיקת סוגיית ניגוד העניינים, עוד בשלבי בחירת היועץ וטרם  

 קבלת ההחלטה על בחירתו. 
 

ימשיך   (ד) לא  או  בעבודתו ברשות המקומית  יתחיל  לא  מועמד כאמור  כי  לוודא  באחריות מנהל היחידה 
 בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי שנקבע בנוהל זה. 

 
 
 
 
 
 

 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים:   .3
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ומית, או ככל שנדרש עוד במהלך הליכי בחירתו של  לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המק  (א)
יועץ ברשות מקומית, יפנה מנהל היחידה בכתב אל המועמד בבקשה למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד  
פרטיו   כשכל  המקומית  הרשות  של  המשפטי  היועץ  על  השאלון  את  להחזיר  יתבקש  המועמד  עניינים, 

 מלאים. 
 
עבור רשויות    –להנחיה בנוגע לנוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים  השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף   (ב)

 מקומיות. 
 

מסוימים,   (ג) לתפקידים  או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  השאלון  על  להוסיף  רשאי  המשפטי  היועץ 
בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין, במסגרת זאת, אם היועץ מבצע עבודות עבור גורמים 

עץ המשפטי לבקש את רשימת הגופים ו/או הלקוחות שהיועץ, עובדיו או משרדו עובדים  נוספים, על היו
 בעבורם, במידת הצורך ייוועץ היועץ המשפטי בנושא במנהל היחידה.  

 
 ידי המועמד לתפקיד. -היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על (ד)

 
 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה.  .4

 
על (א) התפקיד  מילוי  בין  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  המקרה,  בנסיבות  האם,  יבחן  המשפטי  ידי  -היועץ 

המועמד לבין ענייניו האחרים, בחינת קיום חשש לניגוד עניינים עם הנתונים שמסר היועץ בחלק א' של  
משפטי  השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי בהתייעצות עם מנהל היחידה, אם לדעתו של היועץ ה

קיים חשש לניגוד עניינים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון, הוא יעביר את המידע הרלבנטי גם לידיעת  
 מנהל היחידה, וייוועץ בו.  

 
במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים נוספים, או   (ב)

 התייחסות לעניינים נוספים, בכתב או בעל פה.  
 

בחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי בהתאם לעקרונות שנקבעו בהנחיה  ב (ג)
 להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.   1,1555מס' 

 
במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר של המועמד לבין   (ד)

ומית בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים , יערוך  היועץ המשפטי הסדר, תפקידו ברשות המק
 כאמור, לפי העקרונות המותווים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה שהוזכרה לעיל. 

 
אם סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של עריכת הסדר  (ה)

העניינים, ניגוד  מסקנתו   למניעת  את  יעביר  הוא  בתפקיד,  מלשמש  המועמד  את  מלפסול  מנוס  ואין 
יעביר את חוות דעתו   ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שינה את דעתו,  להתייחסות המועמד 
לראש הרשות המקומית ולאחראי, אם נקבע בחוות דעתו של היועץ המשפטי כי בנסיבות העניין לא ניתן  

 ים, לא יועסק המועמד על ידי הרשות המקומית בתפקיד זה. לנטרל את ניגוד העניינ
 

עניינים  (ו) ניגוד  למניעת  הסדר  של  עריכה  נדרשת  כי  המשפטי  היועץ  סבר  שבהם  במקרים  כי  לציין  יש 
 למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו. 

 
 צר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה.  החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיוו .5

 
היועץ המשפטי יזהיר את המועמד לתפקיד כי האחריות להימנע ממצב של ניגוד עניינים מוטלת בראש  
ובראשונה עליו. על המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה להיוועץ ביועץ המשפטי 

הסדר, או בסוגיות שלא נצפו מראש העשויות להעמידו במצב  בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ה
של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי 
המידע   מלוא  את  בכתב  לו  למסור  המשפטי,  היועץ  אל  לפנות  היא  חובתו  בשאלון,  הצהרותיו  בתוכן 

 .     הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו
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החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העסקה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקתו  .6

 של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הנובע מכך.  
 

 
   

*************** 
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 ענייניםשאלון לאיתור חשש לניגוד 
 
 
 

 הרשות המקומית: עיריית סח'נין
 
 

 . 6/2021מספר עמ/ י נוהלניהול מערכות מידע לפ מועמד/ת לתפקיד : 
 
 

 תפקידים וכהונות  –חלק א' 
 

 פרטים אישיים   .1
 

 שם משפחה: _______________  שם פרטי: _____________
 

 לידה ___/___/ ____  תאריך ת.ז. ________________ מספר 
 

 ___ מיקוד: _____________ ____ _____ עיר/יישוב _________ _ מספר: רח' __________
 

 ________  ____ ______ ____ מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: ________
 

 ________________ __ _______@_______ __________________________ דוא"ל:
 

 קים:  תפקידים ועיסו .2
 

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת   4פירוט תפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  
 משרה בתאגיד, כקבלן/ית, ליועץ/ת וכד'(.  

 
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. 

 
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(. 

 
תחומי הפעילות של   שם המעסיק

 המעסיק
התפקיד ותחומי  

 האחריות
 תאריכי העסקה 

    

    

    

    

    

  
 
 
 
 

 תפקידים ציבוריים:   .3
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 לעיל.   2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 
 

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 

   

   

   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:   .4

 
אם  בין  אחרים  גופים  או  רשויות  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברות  פירוט 

 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. 
 

 . אחורהשנים  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 
 

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  

 סיומה

סוג הכהונה 
)דירקטור חיצוני או  
מטעם בעלי מניות  

ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג  

 נא לפרט גם  –השני 

פעילות מיוחדת  
בדירקטוריון, כגון  
חברות בוועדות או  
 תפקידים אחרים  

    

    

    

    

    

    

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית:  .5

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות 
או   לעבוד,  מועמד/ת  אתה  שבה  המקומית  קשר הרשות  או  זיקה  זה  )ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים 

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים  
 שהוא קשור אליהם(? 

 

 שנים אחורה.   4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  
 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  
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או בגופים מקבילים בו    לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור,   –גוף  "בעל עניין" ב
עניין בתאגיד   כבעל  לפרט אחזקה שלא  צורך  )אין  לו  חיצוני  יועץ  ו/או  מייצג אותו  ו/או  בו  עובד  ו/או 

 (. 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968 –כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

___________________ ___________________________________________ 
 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח
 

 "בעל עניין", בתאגיד   
 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי  (1)

מכהן כדירקטור של למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי ש
התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות 
המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, 

 לעניין פסקה זו.  
 
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.   (א)

 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין   (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר    –זה, "נאמן"  
לפקודת מס    102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף  2)א()46משמעותו לפי סעיף  כ

 הכנסה. 
 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.   2)
  

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י: 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ________________________________________________________ _______________ ______ 

 
 לגבו קרובי משפחה 2-5לות פירוט תפקידים כאמור בשא .6
 

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.  2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
 

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.  
 

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל,  
אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג  

 הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  
 

( אח או 3זוגם של כל אחד מאלה; )-זוג ובני-צאצאי בן  הורה, צאצא,-( הורה, הורי2זוג; )-( בן1)  -"קרוב"  
 ומי שסמוך על שולחנך.    –( איגוד שהוא בשליטתו;4זוגם; )-אחות ובני

 
 _____________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ _____________
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 _____________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ ______

____________________________________________ _____________________________ ____ 

 
 פים או לממונים בתפקיד: זיקות לכפו .7

 
)במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו  עליך  ומי שאמורים להיות ממונים  האם את/ה 
כפיפות   יחסי  ביניכם  מתקיימים  האם  אחרים?  בארגונים  משותפת  בכהונה  מכהנים  מועמד/ת,  את/ה 

 במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?  
 
 

 כן/לא
 

 אם כן, פרט/י: 
 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _________________________ _______________________________________________ _____

 ______________________________________ ________________________________ _______ 

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם ידוע לך   .8
לעיל,   ועניינים שלא פורטו  שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש  על תפקידים 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  
 

"קרוב": בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, 
   חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ. 

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י: 

 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________ ________________

 _______________________________________________________ ____ __________________ 

 
 
 
 

 תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינם של מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינם?   .9
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ידוע   לא האם  שאליהם  האחרים,  קרוביו  של  אחרים  ועניינים  כהונות  עיסוקים,  תפקידים,  על  לך 
עסקיים(.  ושותפים  קרובים  חברים  זה  )ובכלל  מקורביך  של  או  לעיל,  בשאלות  להתייחס  התבקשת 

 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 
 

 י זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  נא להתייחס גם לאחים ולבנ
 

בשאלות   נשאלת  שעליהם  לנושים  במיוחד  להתייחס  של   1-8נא  ועיסוקים  תפקידים  )לדוגמה  לעיל 
הרשות   לפעילות  להם  שיש  וקשר  מקבילים,  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברויות  אלה,  קרובים 

 המקומית(. 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
____________________________________________________________ _________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ ________

___________________________________________________________________ __________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקם:  .10
 

בעבר  עיסוקים  ופירוט  השכלה  הכוללות  השאלון,  מילוי  ליום  מעודכנת  חיים  קורות  בנפרד  צרף/י  נא 
 ובהווה, כולל תאריכים.  

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב' 

 
 אחזקות במניות:   .11

 
 פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. 

 
התשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך  בתאגידים   1968  –)אין 

 (. 2הנסחרים בבורסה
 

 י שסמוך על שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא ומ –"קרוב 
 

 כן/לא 
 אם  כן, פרט/י:

 
שם המחזיק )אם   שם התאגיד/הגוף

המחזיק אינו 
 המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות 
 התאגיד/הגוף 

    

    

 נכסים שאחזקתם , מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.   .12
 

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד> 
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 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 
 כן/לא

 
 אם כן, פרט/י: 

 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

__________________________ ___________________________________________________

 ____________________________________________________________________ _________

__________________________________ _________________________ _______ ___________ 

 ______________________________________________________________ 
 

 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח
 

 "בעל עניין", בתאגיד   
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי  (2)

מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של   למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את
התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות 
המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, 

 לעניין פסקה זו.  
 
 תפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.  יראו מנהל קרן להשקעות משו (ג)

 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין  (ד)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר    –זה, "נאמן"  
לפקודת מס    102)ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף  (2)א()46כמשמעותו לפי סעיף  

 הכנסה. 
 

 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.   2)
  

 חבות כספים בהיקף משמעותי:  .13
 

או  לחובות  ערב  או  כספים  חייב  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  מישהו  או  קרוביך  את/ה,  האם 
 להתחייבויות כלשהם?  

 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב"    
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ ________

________ ____________________________________________ _________________________ 
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 ידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  נכסים אחרים העלולים להעמ .14
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לניגוד עניינים  
 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 
נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך, )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של  

 ניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. גופים שאתה בעל ע
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  
 

לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין,   –"בעל עניין" בגוף  
 בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.   ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים 

 
 כן/לא

 אם כן, פרט/י: 
 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ___________________ ______________________________________________ ____________ 

כלשהי   .15 ברשימה  מועמדים  הייתם  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  מישהו  או  קרוביך  או  את/ה  האם 
תפקיד כלשהו בבחירות אלה מטעם אחת הרשימות    מילאתםבבחירות האחרונות לרשויות המקומיות או  

 שהתמודדו.
 

 אצא ומי שסמוך על שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צ –"קרוב" 
 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י: 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ______________________________________________________ _______________________

_________________________________________________ ______________________ ______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרה: –חלק ג' 
 

 אני החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. ___________________ מצהיר/ה בזאת כי: 
 

 . ואמיתייםכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים   .1
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ת, אלא אם  כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישי .2
כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם  

 ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.  
 

לי להיות במצב של חשש   .3 על כל עניין אחר שעלול לגרום  לי  ידוע  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא 
 לניגוד עניינים עם התפקיד. 

 
אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי   .4

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתן של היועץ של הרשות המקומית בנושא.  
 

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,   .5
צפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי סוגיות שלא נ

 של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.   
 
 
 

 ______________      _______________    ________________ 

 חתימה     שם    תאריך      

***** 
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 9 מסמך

 6/2021מספר עמ/ לניהול מערכות מידעלמחשוב וחוזה נוסח 
 1202 שנערך ונחתם בסח'נין  ביום  לחודש  בשנת

 
 בין:
 

 500275003עיריית סח'נין 
 30810, סח'נין 35, ת.ד. 128שד' הגליל 

 04-6740774, פקס. 04-6743737טל. 
 )להלן: "המזמינה "( 

 מצד אחד
 

 לבין:
 

 _________________________ 
 _______________________ 
 _______________________ 

 "(נותן השירותים)להלן: "
 מצד שני

 
 

וניהול מערכות מידע  נה מבקשת לוהמזמי  הואיל בגוף החוזה.  רכוש שירותי מחשוב  כמפורט בהמשך 
להזמנת הצעות מחיר   6/2021עמ/  פרסמה נוהל פומבי מספרולצורך זה  ,  "(שירותים)להלן: "ה

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. נותני שירותיםמ
 

מקצועית מטעם המזמינה ובחנה את ההצעות והחליטה  הועדה  הוהתכנסה    _________וביום   והואיל:
של   המתוקנת  הצעתו  את  השירותיםלקבל  ביום  נותן  שנקבעו    ________  שהוגשה  בתנאים 

 בהחלטה.
 

על עצמו את ביצוע    נותן השירותים והואיל:   השירותים לאחר שבדק את הנחיות המזמין מסכים לקבל 
 הנ"ל.

 
מצהיר כי יש לו את הידע, הכישורים, ההתמחויות , הניסיון והיכולת הביצועית    נותן השירותיםו :    והואיל

והוא הביע את רצונו לבצע את העבודה נושא ולספק את השירותים  הארגונית והכלכלית לבצע  
 חוזה זה.

 
וכי יש לו את    מצהיר כי הוא עוסק עצמאי ומתקשר בהסכם זה ,כקבלן עצמאי  נותן השירותיםו :והואיל

 .כל הכישורים, הידע והמיומנויות הנדרשות לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותר
 

העירייה   והואיל: לתקציב   _____________ תקציבי  בסעיף  זה  בחוזה  הכרוכה  להוצאה  כיסוי  וקיים 
 ו/או בתב"ר מספר ______________  המאושר

 
 והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את התנאים לביצוע התכנית המפורטת הנ"ל  :והואיל
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 

 
המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו וקביעותיו מהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ממש   כאילו נכלל בגוף   .1

 ההסכם .
 

מקבל על עצמו  ומתחייב   נותן השירותיםו  יםנותן השירותמהות ההתקשרות : המזמינה מוסרת בזאת ל .2
 להלן, בהתאם לתנאי הסכם   זה.  םכהגדרתבצע ולתת את השירותים ל

 
 העבודות: .3

 
 את העבודות הבאות :   בין היתר העבודות תכלולנה

 
באחריות תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון. נושא/ת  

למכלול שירותי מערכות המידע והיישומים הדיגיטליים של הרשות ועל ניהול כלל המשאבים. אחריות על 
כך שיתמכו באסטרטגיה, בתהליכים  הדיגיטליים  והיישומים  התוויית האסטרטגיה של מערכות המידע 

 העסקיים ובפעילויות של הרשות המקומית. 

 
של   .א השוטף  לתפעול  באחריות  ותשתיות  נושא/ת  הדיגיטליים  הפתרונות  המידע,  מערכות  כלל 

  המחשוב בהתאם לצרכי הרשות.
,מתוך  .ב הרשות  של  העבודה  ותהליכי  למדיניות  בהתאם  מידע  ומערכות  מחשוב  מדיניות  גיבוש 

  בראייה כוללת של צורכי הרשות. בקרה על יישום המדיניות.
  אחריות על  ניהול שוטף, אפקטיבי ויעיל של תהליכי רכש ופיתוח של חומרה ותכנה.  .ג
זאת,  .ד ובכלל  המחשוב  לתחום  הנוגעות  ותפעוליות  אסטרטגיות  החלטות  קבלת  תהליכי  שותפות 

   שותפות בתהליכים הנוגעים בניהול וניתוח הידע המצטבר ברשות.
ת מערכות תומכות קבלת החלטות באמצעות שותפות בניהול וניתוח הידע המצטבר ברשות .יציר .ה

   ידע ונתונים.
אמצעים   .ו ומציאת  נדרש  מצב  קיים,  מצב  מבחינת  מידע  מערכות  בתחום  הרשות  צרכי  ניתוח 

   ותהליכים מתאימים ליישום צרכים אלה, בשיתוף עם הנהלת הרשות.
 מירה על עדכניות  והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע ש .ז

 
יות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצר ולטווח הארוך  תכנון תוכנ .ח

   ובקרה על יישומן .
 תכנון, ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע (תקציב שוטף ותקציב פיתוח .ט
תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון. עיקרי   .י

 : העבודות
 

 אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות.   .11
 

של   .12 העבודה  ולתהליכי  לאסטרטגיה  בהלימה  ברשות,  מידע  מערכות  מדיניות  של  ויישום  גיבוש 
 הרשות. 

 
 תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע.  .13
 

 ניהול עובדי וספקי מערכות המידע. .14
 

 ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.   .15
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 ביצוע משימות רב מערכתיות.  .16
 

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.   .17
 

 שירותיות.  .18
 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.  .19
 

 חשיפה למידע רגיש.    .20
 

 יבוש והטמעת נהלי עבודה במערך מערכות המידע ג .יא
 
 
 

 :   תקופת ההתקשרות .4
 

 החוזה .  מיום חתימתחודשים(  12שנה )ההתקשרות הנה ל תקופת  .א
 

לעירייה האופציה להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת ובלבד שתודיע על כך לנותן השירותים   .ב
 ימים לפני סיום תקופת ההתקשרות. 30

 
על אף האמור לעיל תהיה העירייה רשאית להביא התקשרות זו לסיומה בכל עת לפי שיקול דעתה   .ג

 ימים מראש.  30בלבד שתודיע על כך לנותן השירותים הבלעדי, ו
 

 הצהרות :  .5
 מצהיר כי :  נותן השירותים       

 
ו/או באמצעות מי  ידע ומיומנות המאפשרים לו לבצע את העבודה בעצמו    כי הנו בעל רקע מקצועי, .א

במומחיות מעובדיו   המזמינה  של  המלא  רצונה  לשביעות  העבודה  את  לבצע  בזה  מתחייב  והוא 
 המקובל כיום לביצוע עבודה . ובמקצועות הדרושים ,תוך שימוש בידע החדיש ביותר,

 
מחשוב ואמצעים אחרים המאפשרים לו לבצע את אמצעי    כי הוא בעל אמצעים כספיים ,כוח אדם, .ב

בהתאם   המזמינה  דרישות  כל  של  מלא  מילוי  עד  ברשותו  להיות  וימשיכו  זה,  עפ"י הסכם  העבודה 
 להסכם זה .

 
כי במועד החתימה על הסכם זה ,הוא בעל אישור תקף של ניהול פנקסי חשבונות ורשימות עפ"י חוק  .ג

יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו של    וכי  1976-עסקאות גופים ציבוריים,תשל"ו
 הסכם זה ,אשר יוצג מפעם לפעם בפני המזמינה ,לפי דרישת נציג המזמינה . 

 
כי יש בידו הסכם תקף לעוסק  מורשה  ,וכי יהיה בידו אישור תקף כאמור במהלך כל תקופת תוקפו   .ד

 שת נציג המזמינה . של הסכם זה, אשר יוצג מפעם בפעם בפני המזמינה לפי דרי
 

 איסור הסבה:  .6
 

אינו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור   נותן השירותים .א
 לאחר כל זכות לפי ההסכם אלא בהסכמת המזמינה  בכתב .
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  נותן השירותים נתנה המזמינה את  הסכמתה בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה פוטרת את   .ב
באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה    ישאי  נותן השירותיםמאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ו

 של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 
 

 נציג המזמינה:   .7
 

כנציגה בכל הקשור לביצוע של הסכם זה .לנציגי המזמינה  נכ"ל העירייה  המזמינה ממנה בזאת את מ
 סמכות מכרעת לקבוע אם העבודה בוצעה כראוי עפ"י תנאי ההסכם אם לאו .  

 
 למנות נציג מטעמו. תיםנותן השירועל 

 
 :נותן השירותיםהתחייבות  .8

 
ביותר   .א החדיש  בידע  שימוש  תוך  ביותר,  הטובה  ובמקצועיות  במומחיות  בנאמנות,  העבודה  את  לבצע 

איכותה   , העבודה  לטיב  הבלעדית  באחריות  יישא  והוא  זה,  הסכם  נשוא  עבודות  לביצוע  המקובל 
 ומהימנותה.

 
למסור לעירייה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לעבודה במועד , במתכונת ובאופן  .ב

 אצל נציגי המזמינה. שיידרש לכך ע"י נציג המזמינה לרבות השתתפות בישיבות עבודה בנושאי העבודה 
 

 להיות אחראי אישית ובלעדית על ביצוע העבודה.  .ג
 

אף לעשות כל דבר הנדרש והסביר שמומחה   נותן השירותיםמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל , מתחייב   .ד
 היה עושה לשם ביצוע  העבודה עפ"י הסכם זה. 

 
ולפעול בביצוע העבודה עפ"י הנהלים המקובלים במשרדי ה .ה וחוזרי משרד הפנים ממשלה בכלל  הנחיות 

 .בפרט
 

 מתחייב לבצע את העבודה בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם הנציג של המזמין.  נותן השירותים .ו
 

 התחייבויות המזמינה:   .9
 

את כל הנתונים והאישורים הדרושים לביצוע העבודה ואשר   נותן השירותיםהמזמינה מתחייבת להמציא ל    .א
, עפ"י הסכם זה, ולעשות את כל הסידורים נותן השירותיםהשגתם איננה שירות מהשירותים המוטלים על  

 . לנתונים ולמערכות המידע שלהגישה חופשית נוחה ובטוחה  נותן השירותיםהדרושים כדי לאפשר ל
 

בה .ב הצורך  במידת  תזמין  עם  המזמינה  השירותיםתייעצות  בין   נותן  עליו  שהוסכם  מקצוע  מכל  יועצים 
ביצוע   את  יעכבו  שלא  במועדים  תיעשה  המזמין  ידי  על  היועצים  הזמנת  נותן של    שירותיםההצדדים, 

 .השירותים
 

ימסור למזמינה דין וחשבון מלא ומפורט על התקדמות ביצוע העבודה . הנציג של המזמין   נותן השירותים .ג
או במקומות העבודה האחרים ולעיין בהתקדמות ובאופן   נותן השירותיםלבקר בכל עת במשרד    יהיה רשאי

 ימסור לנציג כל הסבר שיידרש עד אז בקשר עם העבודה או הסכם זה.  נותן השירותיםביצוע העבודה ו
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 העירייה תעמיד לטובת ולשימוש נותן השירותים על חשבונה שירותי משרד מלאים, לרבות חדר עבודה  .ד
וגישה לאינטרנט על מנת שיוכל לבצע את השירותים ממשרדי  הולם, ציוד משרדי, טלפון קווי, מחשב, 

 המזמינה ובשעות העבודה הרגילות שלה.
 

 שמירת סודיות ושמירת זכויות: .10
 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר , להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם,  כל ידיעה  נותן השירותים .א
שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת הביצוע, 

 לפניה או לאחר מכן. 
 
,  נותן השירותים .ב אם יש כאלה , על הצהרת   מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו 

סודיות לפיה יתחייבו לא להעביר , לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם , כל ידיעה שתגיע 
אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת מתן השירות, 

 לפני תחילתו או לאחר מכן.
 
על   .ג כי העבודה  ומותנה  עבודות מוצהר  לרבות  והדוחות,  הנתונים  וכל התוצרים, התפוקות,   , כל חלקיה 

ההכנה והעבודות הגמורות וכל חלק מהם, פרוטוקולים, ניירות עבודה והוראות בכתב וכד', לפי הסכם זה,  
אינו רשאי למסור לאדם או גוף משפטי, פרט לעובדי   נותן השירותיםהינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ו

ל חומר או מידע הנובע מביצוע העבודה האמורה בהסכם זה, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו  הממשלה, כ
העתקים או כל חומר אחר הקשור הנובע מהסכם זה אלא לפי אישור בכתב מאת המזמינה. מובהר בזה 

. האמור לעיל אינו  1977  –לחוק העונשין, התשל"ז    117-118שעל הוראות הסכם זה  חלות הוראות סעיפים  
)דרך פעולתו של רואה ח ל על מסמכים שהם בגדר רשומות ביקורת כמשמעותם בתקנות רואי החשבון 

 . 1973 –החשבון(, תשל"ג 
 

 מתחייב :  נותן השירותים .ד
1.  , מידע   , מי שפועל מטעמו  או  עובדיו  ובין באמצעות  בעצמו  בין  או לפרסם,  שלא למסור, להעביר 

הסכם זה, או אגב ביצוע, ולא לעשות בהם שימוש   מסמך, או חומר כלשהו שיגיעו אליו עקב ביצוע
 אחר שלא למטרות ביצוע העבודה אלא כפוף לאישור בכתב של נציג המזמינה. 

 
לא לעשות שימוש כלשהו ולא למסור , להעביר או לפרסם את תוצאות העבודה אלא בכפוף לאישור   .2

העובדה כי העבודה הוזמנה ומומנה  נציג המזמינה. בכל מקרה , בכל העברה או פרסום כאמור, תצוין  
 ע"י המזמינה.

 
השירותים .ה להבטחת   נותן  הדרושים  בצעדים  לנקוט  לעיל,  )ד(  קטן  בסעיף  כאמור  מקרה  בכל  מתחייב 

 זכויותיה של המזמינה ובכלל זה הבטחת זכויות המזמינה לגבי צד ג'. 
 

 איסור ניגוד עניינים:  .11
 
של ניגוד עניינים עם המזמינה וכן ימנע מכל תפקיד או    מתחייב כי לא יעמיד עצמו במצב  נותן השירותים .א

 עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם עיסוקו עפ"י הסכם זה. 
 
למלא ולחתום על נוהל לבדיקת    נותן השירותים במקביל לחתימה על הסכם זה וכתנאי לתוקפו מתחייב   .ב

ניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, והוא מתחייב לעדכן את   ולמניעת חשש 
 היועץ המשפטי של המזמינה כל אימת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי המשרה.  
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השירותים  .ג ניגוד    נותן  של  ממצב  להימנע  האחריות  כי  המשפטי  היועץ  ע"י  הוזהר  הוא  כי  בזה  מצהיר 
עניינים מוטלת בראש ובראשונה עליו וכי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל  

 היועץ המשפטי, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול על פי הנחיותיו. 
 

החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות    השירותיםנותן  כן מוטלת על   .ד
לפי  ולפעול  עניינים,  לניגוד  חשש  של  במצב  להעמידו  העשויות  מראש  נצפו  שלא  בסוגיות  או  ההסדר, 

 הנחיותיו. כן יזהיר היועץ המשפטי את המועמד.      
 
 התמורה: .12

 
סכום   נותן השירותיםבהסכם זה תשלם המזמינה ל  השירותיםנותן תמורת העבודה וביצוע התחייבויות  .א

 לפני מע"מ. __________ ₪ מדי חודש בחודשו  -השווה ל
 

 והוא ישולם כנגד הוצאת חשבונית מס כדין.כדין מע"מ יתווסף שכ"ט כמפורט לעיל ל .ב
 

מנהל ספרים   נותן השירותיםתשלום התמורה מותנה בהמצאת אישור מהרשויות המוסמכות על כך ש .ג
 כדין ורשום במשרדי מס ערך מוסף ומס הכנסה וימציא אישור ניכוי מס במקור.

 
לא יהא זכאי לתשלום כספים נוספים כל שהם למעט התמורה כאמור לעיל. התמורה    נותן השירותים .ד

ם  , תשלומים סוציאליילמעט ציוד משרדי  היא סופית וכוללת עלויות העבודה, עלויות ציוד מכל סוג שהוא
של   והעקיפות  הישירות  וכל ההוצאות  נסיעות  ביטוח, מיסים,  רווח נותן השירותיםלמיניהם,  לרבות   ,

 , וכל הוצאה מכל מין וסוג שהיא הקשורה בביצוע העבודה. נותן השירותיםקבלני של 
 

שום  תשלום אחר או נוסף, פרט לאמור לעיל , לא ישולם ע"י המזמינה לא במהלך העבודה ולא לאחר  .ה
  נותן השירותים עת הקשר עפ"י הסכם זה, לא עבור העבודה ולא בקשר אתה ו/או כל הנובע ממנה לא לפקי

 ולא לכל אדם או גוף אחר. 
 

כי בכל מקרה של חריגה מהביצוע בהסכם זה, אם תהיה, לרבות    נותן השירותיםלמען הסר ספק, ידוע ל .ו
עניין תקופת ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מלבד התמורה המפורטת בהסכם זה לעיל זו 

 ו/או לכל פיצוי אחר. 
 

גם המזמינה בהתאם את התשלומים  .ז עליון, תפסיק  ככוח  בגלל אירוע שנחשב  הופסקה  והעבודה  היה 
 . תיםנותן השירול
 

 : נותן השירותיםמעמד  .13
 
הינו קבלן עצמאי, הוא ועובדיו אינם עובד מדינה ואין על המזמינה   נותן השירותיםמוצהר ומותנה כי   .א

שום אחריות לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם ליועץ ו/או למועסקים על ידו או לצד ג' 
זכויות   בגין  כלשהו  בתשלום  חייבת  לא  המזמינה  העבודה.  מביצוע  או כתוצאה  כדי  תוך  עקב,  כלשהו 

עבור   והמזמינה תחויב   ן השירותיםנותסוציאליות  במידה   ידו.  על  מי מהמועסקים  ו/או  עובדיו  ו/או 
או    נותן השירותים בתשלומים אלה  לכל אדם או מוסד שיתבעו אותה בגין נזק כלשהו שנגרם להם ע"י  

 לשפותה. נותן השירותיםהמועסקים על ידיו מתחייב 
 

מגיעים להם על פי כל דין וידאג לבטח את  מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים ה  נותן השירותים .ב
 עובדיו על חשבונו בביטוח מעבידים.
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כסוכן, כשליח או נציג המזמינה , אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין    נותן השירותיםלא יראו את   .ג
 פלוני, עפ"י אישור בכתב מראש של נציג המזמינה. 

 
 אחריות לנזקים:  .14

 
אחראי לכל נזק או הפסד שיגרמו לעירייה כתוצאה מאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי   נותן השירותים  .א

הסכם זה, במיומנות ובמקצועיות הראויה , היועץ מתחייב לבטח את עצמו בחברת ביטוח מוכרת נגד נזק  
ת אשר עלול להיגרם לעירייה , בגין בקשה לביצוע העבודה מכל סיבה שהיא לרבות ומבלי לגרוע מכלליו

 האמור, מחמת רשלנות מקצועית.
 

השירותים  .ב מנוסים    נותן  עובדים  באמצעות  זה  מהסכם  הנובעות  פעולותיו  לבצע  הצורך  בעת  מתחייב 
מקבל על עצמו לשאת    נותן השירותיםאחראים ובעלי רמת מקצועיות מעולה. מוצהר ומוסכם בזה כי  

באופן בלעדי בכל נזק שיגרם לעירייה ו/או לצד ג' איזה שהוא כתוצאה ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו או  
 עובדיו או מי מטעמו במסגרת הפעולות על פי ההסכם.של מי מ

 
ימים   14מתחייב בזה להמציא למזמינה העתקים מפוליסות הביטוח כאמור לעיל תוך    נותן השירותים .ג

 מיום החתימה על חוזה זה.
 

 קיום ההסכם בתום לב ובנאמנות: .15
 

יו והנובע מהן בתום לב  הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים ההסכם על הוראותיו  וקביעות
 ובנאמנות, תוך הקפדה ושמירה על הוראות ההסכם והדין.

 
 ערבויות, קיזוז ועיכבון:  .16

 
לעירייה, עם חתימת ההסכם,   נותן השירותים להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ימציא   .א

מע"מ אך לא פחות מערך הצעתו כולל    10%  -השווה לסכום  ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ב
. ובמקרה וביצוע העבודות יימשך מעבר למועד שייקבע  30/9/2022. הערבות תהיה בתוקף  ₪  5,000  -מ

 להאריך את תקופת הערבות מעת לעת בהתאם לדרישת המזמינה.  נותן השירותיםע"י הצדדים, מתחייב  
 

עפ"י הסכם זה,    נותן השירותיםמוצהר ומוסכם כי למזמינה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי    .ב
 כל חוב, הוצאה ו/או תשלום שנעשו ע"י המזמינה בקשר עם הסכם זה.  

 
מוותר בזאת באופן מלא סופי    נותן השירותיםעל אף האמור בכל דין , בהתחשב במהות העבודה וייחודה,   .ג

 לחזרה או לביטול על זכות העיכבון העומדת לזכותו.  ומוחלט שלא ניתן
 

 הוראות כלליות: .17
 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או חלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או התיקון בכתב   .א
 ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים להסכם.

 
ע"י המזמינה לפי הסכם זה ימציא    השירותיםנותן  כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים ל  המצאת אישורים: .ב

 לעירייה את האישורים הבאים:  נותן השירותים
 

 .1975 –תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1
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דיווח כדין בכל שנת כספים במשך תקופת  .2 אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על 
 קיומו של הסכם זה. 

 
 הצדדים לצורך הסכם זה:כתובות  .ג

 
 30810מיקוד  -, סח'נין 35, ת.ד.  128רח' הגליל  –עיריית סח'נין  .1
 _____________________________________  :נותן השירותים .2

 
 חשב מלווה: .18

 
מצהיר בזה כי ידוע לו שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר הוענקו לו    נותן השירותים

ג לפקודת העיריות, לרבות הסמכות המחייבת חתימה על חוזים,  142מלוא הסמכויות מכוח הוראות סעיף  
וכי כל חוזה או התחייבות כספית שאינם חתומים גם ע"י החשב המלווה בטלים ואינם מחייבים את 

 ה כלל ועיקר. המזמינ
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 _________________________                _____________          ראש המזמינה  
                                                                              

 רותים נותן השי                    _____________  גזבר המזמינה   
 

 ______________   חשב מלווה  
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 10מסמך 

 ערבות לביצוע החוזה: 

 תאריך:           
 לכבוד 

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
 א.ג.נ., 

   כתב ערבות מס':הנדון:     
 

של   לסך  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים:  ___________אנו   ₪  
₪ בלבד( להלן: "סכום קרן הערבות"( כשהוא צמוד לעלייתו בלבד של המדד    ___________________

באופן המפורט להלן, וזאת להבטחת קיום כל התחייבויותיו של ______________ )להלן: "החייב"(  
 .מתן שירותי ניהול מערכות מידעל 6/2021עמ/ מספרמתן שירותים פ חוזה ומתן השירותים ע"

  
 אופן חישוב ההצמדה:  

 
 : שלצדיםבכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות 

 
המרכזית   הלשכה  ע"י  נקבע  שהוא  כפי  למגורים  בבניה  תשומה  מחירי  מדד  משמעו:  "המדד" 
ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד   לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה 

 רשמי אחר, או כל מדד אשר יבוא כדין במקומו.  
 

  2021שנת  יוני    לחודש  15  -שפורסם ב  2021  שנתמאי  "המדד הבסיסי" משמעו: המדד המתייחס לחודש  
 )או סמוך למועד זה( בשיעור ___________ נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד הגשת ההצעה(. 

 
 המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.   -"המדד הקובע" משמעו:

הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי,  בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה כי המדד  
יוגדל בהתאם סכום הדרישה, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי, הכל לפי 

 חישובי הבנק.  
 

תחושב  לא  לו,  שווה  או  הבסיסי  מהמדד  נמוך  יהיה  הקובע  המדד  אם  כי  בזאת  מובהר  ספק  למניעת 
 ו. הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרש

 
"קרן  )א(  ולהלן:  )לעיל  הערבות  קרן  סכום  לגובה  עד  ידיכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו 

בסעיף   האמור  לפי  צמוד  כשהוא  בתוך    1הדרישה"(,  מבלי    7לעיל,  דרישתכם,  קבלת  מיום  ימים 
 שתהיה עליכם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב. 

 
ם צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק  הדרישה לתשלו

 המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.  
 

דרישה בפקסימיליה או במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת   )ב( 
 לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה. 

 
הוצאת ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם ביחד  )ג( 

 והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  
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ועד בכלל או עד שיבוצע התשלום על פיה. כל דרישה לתשלום    30/9/2022בות זו תישאר בתוקף עד ליום  ער
האמור   מהמועד  יאוחר  ולא  ידינו  על  להתקבל  צריכה  פיה  בטלה    -על  הערבות  תהיה  זה  מועד  לאחר 

 לא תיענה.      -ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 
 

 ם לדרישת העירייה.ערבות זו ניתנת להארכה מדי פעם בהתא
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.   
 בנק

 *** סוף ***
 


