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 ח ו ז ה

 
 

 72/2שנערך ונחתם בקרית ביאליק  , ביום ______________ לחודש ______________  שנת          
 
 

 -בין  -                                                                 
 
 

 ;מצד אחד"(                                                                        עיריית קריית ביאליק  )להלן: "הרשות המקומית            
 

 קריית ביאליק  . – 1/שמענה :   שד' ירושלים             
 

 
 -ל ב י ן  -                                                                             

 
 ;מצד שני                        ח.פ1ע.מ _____________)להלן:"הקבלן"(   __________________________            

 
 שמענו :   ___________________________________________________               

 
 

 :בחוזה זה, שנושאו  ספקמעוניינת להתקשר עם ה )להלן :"הרשות מקומית"(עיריית קריית ביאליק ו   הואיל
 בהתאם לתנאי החוזה, הנספחים,    ,"מתן שירותי גיוס משאבים מקרנות עבור עיריית קריית ביאליק             
 והצעת המחיר המצורפים לו.מפרט השירות              

 
 ים כאמור לעיל.לביצוע השירות 7172/2והצעת הספק נמצאה כהצעה המיטבית ונקבעה כזוכה במכרז פומבי  והואיל 

 
והספק הזוכה מעוניין להתקשר באמצעות חוזה זה, עם עיריית קריית ביאליק, מצהיר כי ביכולתו לספק את    והואיל

 את כל השירותים נשוא ההסכם , כמפורט בנספחים , בקבצים ובהוראות המיוחדות המצורפים לו.
 

  המשפטיים בניהם בחוזה היחסים את ומבקשים להסדיררות דעת על כל תנאי ההסכם יהגיעו לגמ והצדדים   והואיל
 . בכתב מפורט וממצה             

 
 

 לפיכך , הוצהר, הוסכם , הותנה , נערך ונחתם חוזה זה בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 כללי  .     א
 

 מפרט  ג(-קבצים ) אמסמכי המכרז , הכלולות בו כדין הוראות החוזה כאמור ב המבוא וההצהרות דין   .1
 .            חלק בלתי נפרד מחוזה מהוויםהשירות והצעת המחיר ה      

 
 .         כותרות הסעיפים בגוף החוזה ובנספחיו משמשות לנוחיות בלבד והן לא יפורשו יחד עם חוזה זה.2
 

 .         הצדדים מאשרים בזאת ומאשרים כי כל שינוי )הוספה או גריעה או תיקון( לחוזה זה יתבצע  בכתב בלבד 3
 ויישא את חתימות הצדדים , שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כל שהוא.            

 

 חוזה, או בין תנאי החוזה פרשנות, בין נספחי החוזה לבין עצמם, או בינם לבין ה יתנתגלה סתירה או בעי.        4
 ו/או לבעיות  לסתירה   שתיתן העירייה  הפרשנות ו/או ביצועו , תכריע   החוזה  לבין עצמם , או בקשר עם           
 הפרשנות הנ"ל.           
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 :   הגדרות ופרשנותב.   

 
 מחייב פרוש אחר.במסמכי מכרז זה למונחים המוגדרים להלן,הפירושים שלצדם, אלא אם הכתוב 

__________________________________________________________________________ 
 

 .  גיוס משאבים  אגף –קריית ביאליק  עיריית        "המזמינה"   
____________________________________________________________________________________________________________           ___ 

 מענה שניתן ע"י מציע  בכתב , המהווה את הצעתו  לבקשת העירייה במכרז זה .                 "הצעה"   
__________________________________________________________________________ 

 . ונספח הצעת המחיר מפרט שירותים   (ג -קבצים ראשיים ) א 3 וגדן המכילא  "מסמכי המכרז"      
__________________________________________________________________________ 

 מציע/ים שהצעתו/ם נמצאה על ידי עיריית קריית ביאליק , כהצעה המיטבית .      "מציע מיטבי" 
 ______________________________________________________________________ 

 מציע  שהצעתו הוכרזה כזוכה במכרז זה והוא הוזמן לחתום על חוזה התקשרות.        "מציע  זוכה" 
______________________________________________________________________ 

 נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או מורשיו ו/או עוזריו ששירותיהם יושכרו                     "ספק" 
 או ירכשו על ידו ו/או כל המוסמכים לייצגו .                                 

          __________________________________________________________________________ 
 על פקח נהל או ללה על יד התמנהר שאעירייה או כל אדם ב מנהלת אגף גיוס משאבים      "  1מנהל"מפקח

 הנתונה בחוזה זה  כל סמכותמובהר כי . ביצוע כלל התחייבויות המציע או חלק מהן                                 
 י  שמונה על ידם ו/או מטעמם.       באותה מידה למ נתונהלמנהלת/מפקח תהיה                                  

______________________________________________________________________ 

 ההליכים המקדמיים ובכללן כל   מכרזהמסמכי ב  כנדרשגיוס  משאבים  שירותי           "השירותים" 
 מכל גוף או מוסד או גורם המאשר ביצוען .          הרישיונות ההיתרים הנדרשים                                  

 _________________________________________________________________________ 

 חוזה התקשרות זה  שיחתם בין העירייה לזוכה עפ"י הנוסח המצורף להלן בקובץ ג' .   "הסכם 1חוזה"
 _________________________________________________________________________ 

                         .במסמכי המכרז המתוארים מתן כלל השירותים מציע הזוכה בגיןשולם לתתמורה ש"         "שכר החוזה          

          _________________________________________________________________________ 
 
 
 

 : פרשנותהכללי    ג.        

 מונח שלא הוגדר במכרז זה ושנעשה בו שימוש, תהא לו המשמעות המקובלת לפי העניין.                

בלשון נקבה מתייחסות גם לזכר, והמונח בני אדם משמעו  .     מילים בלשון זכר מתייחסות גם לנקבה, מילים1  
 .גם תאגיד

 "ועד בכלל".משמעו  -" לעניין זמן, מקום או מובאה ….     הביטוי "עד2  
 

כוונתו להוראת הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת במהלך תקופת תוקפן של הצעה או  -.    אזכור הוראת דין 3  
 ההתקשרות יחד וכל אחד לחוד , לרבות כל שינוי ו/או תיקון לה וכל הוראה שתבוא במקומה.
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 מהות השירות  (1)
 

 הספק לבצע את הוראות ההסכם במלואן. מבלי לגרוע מןבכפוף לאמור בהסכם זה ובנספחיו, מתחייב         
 האמור לעיל ובמפרט השירות, כולל השירות:        

 

 לקרנות. מותאם מעמיק של הרשות, אפיון צרכיה ותעדוף לימודא.                                   

  קרנות  של בישראל ובחו"ל בהתאם לתחומי העשייה של הרשות ולצרכיה לרבות ותהקרנ מיפוי   ב.                                 
 אחרות . מתאימות                                       

 .מקרנות משאבים לגיוס (Database)מסד נתונים   בנייתג.                                    

 קרנות מתאימות לצרכי גיוס המשאבים של הרשות. איתורד.                                    

 נוספות בהתאם לצורך.  שפותב, אנגלית ועברית(  ב  letter of inquiryהכנת תסקירים  ) ה.                                   

 לנתרופיות בחו"ל ובישראל,בקשות מקצועיות והגשתן לקרנות לרבות קרנות פי כתיבתו הכנהו.                                     
 מדינה ומשרדי ממשלה, קרנות ארגונים בינלאומיים וכדומה. קרנות                                       

 ומעקב ישיר אחר הבקשות מול הקרן. טיפול.    ז                                

 וליווי קבלת מענקים מקרנות, לרבות הכנת הדיווח הנדרש על פי הנחיות הקרן. אחריות.    ח                               

 וסיוע בביקורי נציגי קרנות בישראל. ליוויט.                                   

 צהרת המורשה ה  (2)
 

     אשורם לכי ידועים וברורים ו ,ההתקשרות לרבות כל מסמכיו וצרופותיו את חוזה מצהיר כי קראהספק     2.1   
   מסמכי חוזה זה , לרבות  עפ"י  והדרישות שבהן וכי יש ביכולתו לקיימן ולבצעןהמחייבות  כל ההתניות           
 . לביצוען במסגרת מתן השירותים נשוא ההסכם ושנקבע יםהמועד           

 

 מעת לעת וכי        ר יהא בתוקף,כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אש ספקידוע ל   2.2   
 מאושר לביצוע. מותנה באישור תקציבי מתן השירותים           
 

  מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, ופוליסות  הספק   2.3   
 מטלותיו  לבצע את כל  ע"מלכל העובדים המקצועיים ולצד ג' וכן כל הדרוש  ביטוח תקפות ומתאימות,   
 בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין. והתחייבויותיו    
 

   בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם לתנאים הכללים של המכרז ועל פי השרות מתחייב בזה לבצע את  הספק    2.4   
 זה.המפורט במסמכי החו            

 

  והספק מקבל  בכפוף לתקציבה המאושר ובהתאם לשיקול דעתה, , על פי צרכיה,  הרשות מוסרת בזאת לספק    2.2   
 ולמסמכי המכרז האחרים,  עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה כספקבזאת על עצמו לספק את השירות             
 ה.לצורך זה אחר כל הוראותי, וימלא רשות המוחלטת של הה להנחת דעת            

 

  כולו או  הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות רשאית שלא להזמין ממנו את השירות     2.2  
 בלעדי, הלשיקול דעתה  מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם אוחלקו, אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל             
 אחר בגין היקף הזמנת השירות או  מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעדצרכיה ותקציבה,             
 טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. הזמנתו. למען הסר ספק, הספק מוותר בזאת במפורש על כל-אי            

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה     (7)  
 

מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין  ספקה  3.1
 בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות,  מראש ובכתב.

 

או יותר מהשליטה בתאגיד  22%הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  ספקהיה וה  3.2
או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת 

 להלן. 3.1לסעיף 
 

זה אלא לאחר קבלת על פי מסמכי החו השירותיםמשנה לשם ביצוע  ספקימתחייב שלא להעסיק  ספקה  3.3
הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי 

/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה מעסיקשתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של 
 .ספקתהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב העבודות על ה
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 אחריות(      4)
 

 " אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, הספק "
 ית ביאליק" )להלן : "העירייה"( יבין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל"עיריית קר

 בין אם נגרם  –" הספקו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "
 בין במישרין ובין בעקיפין,  –על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו 

 הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה.
 
 (      ביטוח5)
 

חשבונו,את לבצע על " מתחייב הספק" עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, "הספקמבלי לגרוע מאחריות "  1.1
 ', ולהשאירם בתוקף דהביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח 

 " ועל חשבונו הספקביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י " במשך כל תקופת החוזה וכל הארכה שלו.       
 ובאופן רצוף כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.       

 
 $  255,555 -$ למקרה ו   255,555ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :  2.1.1 

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". לתקופה.                           
 

 $    2,555,555-ו  $  לעובד   1,255,555 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות: 1.1.5
 .למקרה ולתקופה                          
 " לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, בגין ]מובן שעל "ספק השירות                          
 עובדיו[.                          
 נם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאי                         
      " רשאי שלא לבצע ביטוח זה כל עוד אינו מעסיק עובדים ומתחייב בזאת כי מייד ספק השירות"                         
 הוא יבצע ביטוח זה. –לכשיעסיק עובדים                          

 
 $    255,555 -$ למקרה  ו   255,555 פחות :ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של ל 1.1.5

 .לתקופה
 " מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו על חשבונו כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.ספק השירות"                          

 
 בכפוף למפורט להלן :            

 
 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :   2.1.3.1            

 או שם רע או פגיעה בפרטיות. הוצאת דיבה -
 אובדן מסמכים. -

 אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. -
   

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.  2.1.3.2          
 

 חודשים. 2הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות   2.1.3.3          
 

 ו/או עיריית קרית ביאליק" ו/או החברות    …הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : "לכל       2.2
 הכלכליות שלה. )+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.           

 
"ב כנספח " ימציא ל"עירייה" אישור מחברת הביטוח, עפ"י הנוסח המצספק השירותבמעמד חתימת החוזה, "     2.3

 ה'.
    יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד  12" מתחייב להמציא ל"עירייה" אישור חדש, לפחות הספק"         
 הוא מחוייב לכך עפ"י חוזה זה.         

 
" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו, הספקהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"  1.5

 לכסות את מלוא אחריותו.על מנת 
 

" מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח להודיע על הספק" 1.1
 כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

 
 ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל.י" הספק" 1.5
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 מעביד( -)העדר יחסי עובד    הצדדיםיחסי       (1)  
 

 יומה של מסגרת זו בלבד  וקכעצמאי  זה הסכם במסגרת   פועל ספק ההצדדים כי   בזה בין מוצהר ומוסכם       2.1  
 על פי ההסכם.   הספקהמהווה תנאי מוקדם מבחינת העירייה לפעולתו של             

 

 י הרשות ולא כעובד םכעצמאיועובדיו  ספקה ויחשבהספק הבכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות לבין   2.2
את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה מתביעה, כאמור,  הספקבכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה 

 וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
 

שא בכל ההוצאות הכרוכות יי , וספקתו ואחריותו בלבד ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורספק העובדי   2.3
מס הכנסה , ביטוח  והקשורות לעובדיו על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות 

תשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל 
בכל תקופת תוקפו של  ולשמור הוראות סעיף זה במלואן  לקייםספק הו כן מתחייב וכמקובל בתחום זה. כמ

   .יועסקו בעבודות נשוא חוזה זהר שאחוזה זה לגבי עובדיו, 

  או ו/או מי מעובדיו ו/ ספקהיחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין  יתקיימו  מקרה לא  בשום מובהר בזאת  כי       2.4  
  מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מהעירייה פיצוי  או   מי מעובדיו ולא   הספקהמטעמו. לא מי או ו/  מי משלוחיו

 או הטבות או זכויות כלשהן המגיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא. 

  או              ,עובדיו י והבלעדי כלפי יהיה האחראי היחידושא לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו יי  ספקה     2.2  
, או מי מהם בגין כל אחריות,חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו  על ידו המועסקים

,  פיצויי 1521  -כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח  לרבות, היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה
, תשלומים כלשהם בגין חופשה  שנתית או  על פי 1523 -פיטורין, תשכ"ג  פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי

, תשלומים  והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן , וכל 1521  -חוק  שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה וחוזה קיבוצי, וכל  תשלומים  על פי 

 חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.

 

 

 "ערבות ביצוע" –בנקאית ערבות (   2)
 

תימת חוזה לעירייה במעמד ח הספקלהבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן ,מסר  1.1
הזהה  נוסח ב₪ ) _________________ ( צמודה בלתי תלויה ע"ס ___________  כתב ערבות בנקאית זה,

 . "(ביצוע  )להלן : "ערבות 2 נספח ג'ב לנוסח 
 

.   _________ עדלמשך כל תקופת ביצועו, החל מיום חתימת הצדדים על הסכם זה ובתוקף  תהא הערבות 1.5
בכל  .  שיקבעהחדש לכך עד למועד  וצר הצורךי, אם י הרשות דרישת  לפי ך תוקפה מתחייב להאריספק ה

חלט את הערבות  בנוסף לכל ל את הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית ספקהמקרה בו לא יאריך 
לרבות בגין  פיצוי  ספקהסעד לו היא תהה זכאית עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרה של החוזה ע"י 

לידי העירייה , מיד , ערבות בנקאית ספק ה, כולה או מקצתה, ימציא מוסכם. מומשה הערבות הבנקאית
 חדשה או משלימה.

 

לעיל אמור הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות הערבות  1.5
 תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:

קשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המזמינה, עקב או ב .א
 מתנאי חוזה זה.

, שהרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם או להתחייב לספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים  .ב
 בהם בקשר עם חוזה זה.

 

אחת תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם  בכל מקרה כאמור, 1.5
 פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.או במספר 
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 תקופת החוזה וסיומו     (2)
 

 

 ( מיום חתימתו ע"י הצדדים 24) חודשים עשרים וארבעהמובהר כי תקופת ההתקשרות החוזית הינה למשך       1.1   
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקף  )זכות הבחירה(. לעירייה האופציה אשונה"(הרהתקופה  )להלן:"              
 יום מראש . אולם מובהר  25, בהודעה מוקדמת של  חודש כל אחת 7/תקופות  נוספות של  3  -ההתקשרות ב              
 .יםחודש 12לא יעלה על בזאת כי משך ההתקשרות הכוללת )כולל תקופת ההארכות(              

 
את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז הפרה  ספקהלעיל, הרי אם הפר  1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף    1.2

יסודית, תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 
ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא הרשות זכאית לתבוע את אכיפת  1595-חוזה( תשל"א

יים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצו
 אחר. מפעילהבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע העבודות באמצעות 

 
 דלעיל , הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את   1.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף      1.3 

 ה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוז           
 

התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם או חלקם, או הוגשה  ספק ההוגשה נגד   1.3.1
קבלן שהוא  נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת רגל  ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של

ה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק תאגיד נתקבלה על ידו החלט
, או 1555 -של חוק החברות התשנ"ט  325פי סעיף -זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על

שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או 
 .1555 -של חוק החברות התשנ"ט  325הסדר איתם, על פי סעיף  הגיש בקשה לפשרה למען

 

 הסתלק מביצוע החוזה.ספק ההוכח להנחת דעתה של הרשות כי   1.3.2
 

  , דורון או  ,  מענק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ספק הכי  עירייההוכח להנחת דעתה של ה  1.3.3
 במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו. טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה          

 

שניתנה במכרז או בקשר עם חתימת  ספק ההוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה מהותית של   1.3.4
 לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. ספקהחוזה זה אינה נכונה, או 

 

לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות  כאמור 1.3הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף  השתמשה   1.4
יהיה חייב ספק ה הרשות כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, ו

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור.
 
 

 תמורה כספית   (2)
 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה מלוא   הרשות וכן כנגד מילוי  רצון  בפועל לשביעותמתן השירות בתמורה ל    5.1  
         מסמכי המכרז, בסך של בעל נספחיו, תשלם הרשות לספק תמורה חודשית קבועה, בהתאם להצעת הספק 

 לפני מע"מ לכל חודש.___________ ₪ 
 

 מין וסוג  ל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכלהתמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כ   5.2
 התחייבויות הספק, הן  שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל        
 הדחיפות במתן השירות ומשך הזמן  המקצועיות והן המנהליות. התמורה הינה קבועה בלא קשר למידת        
 ון לביצועו וכיו"ב.הנת        

 
 כמו כן מובהר ומוצהר, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג שהוא   5.3

  .במהלך תקופת ההתקשרות
 

 בעתיד על  עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו   5.4
 לספק כל סכום שעליה  הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. הרשות תנכה מהסכומים המגיעיםביצוע         
 .תהווה תשלום לספק לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחרים, והעברתם לזכאי        

 

 :  )להלןעסקה עבור החודש החולף  חשבונית( בחודש יגיש הספק 2בתחילת כל חודש ולא יאוחר מהחמישה )   5.2        
 היומנים והחשבונית  , "יומני עבודה"( )להלן: חודשייומן ביצוע  לחשבוניתצרף . הספק י"(התמורה"חשבון                 
 ו ויוגשו לגזברות לתשלום . ושר, יאייבדקו על ידי המפקח                
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 בתום    תשלום יבוצע ה תשלום. מובהר כיצוע ביהעירייה ל לגזברות מכתאלאחר אישורה תהווה אס ניתהחשבו   5.2       
 פת ועד לעשרה בחודש שלאחריה .שוטהתקופה ה              

 

 מס ערך מוסף יחול ויתווסף בהתאם לחוק.    5.9       
 

 קבועה  התמורה"( )להלן: "מחיר בחוזה זה מוסכם ומוצהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה המפורטת   5.1            
הכרוכים במתן השירותים  שהוא וסוג מין מכל הרגילות ובין בין המיוחדות כל ההוצאות אתוסופית וכוללת                      

 רישוי עזרי משרד ,   ,ביטוחים  ,עבודה כלי  ,חומרים  ,רכב כלי  ,ציוד  ,אדם  כוח  לרבותההסכם  על פי תנאי         
 כל טענה או דרישה עתידית מעבר לאמור לו לא תהיה  הספק מצהיר בזה כי .  ב"וכיו קבלני רווח,  והיתרים                   
 .בהסכם זה                    

 
 

 ביטול ההסכםו הפרות וסעדים     (2/) 
 

 על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות וסעדים בשל הפרת חוזה(.     15.1 
 
 זה הסכם  על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי להביא    15.2 

 מאת  לספק על כך משלוח הודעה בכתב ע"ייום לפחות,  25כולו או מקצתו, לידי גמר בהתראה מראש של            
 כם בתאריך הנקוב בהודעה.נציג העירייה. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים ההס           

 
  שכרו בעד התקופה בה בוצעו ספק ל העירייה  , תשלם  15.2לסעיף קטן  בהתאם  לידי גמר   ההסכם הובא     15.3 

  לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או  ספקה כתמורה סופית ומוחלטת. , מועד הפסקתם השירותים עד            
 ל האמור בסעיף זה.תגמול נוסף ע           

 
 העירייה תהא זכאית לבטל מידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית.   15.4 

 
 שאינן  יבויותיו,יהפר אחת או יותר מהתח ספקבנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם ה   15.2 

 העירייה תוך זמן  לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג ספקהתחייבויות יסודיות, וה           
 סביר, כפי שיקבע בהתראה.           

 
 קבלת כל  באמצעות ספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפעול נגד ה   15.2 

 סעד משפטי לפי כל דין.           
 
 זה הסכם חוזה, יחשב הדבר כהפרה יסודית שלההסתלק מביצוע  ספקדעתה של העירייה כי ההוכח להנחת    15.9 
   
 כהפרה  בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ואלה לא תוקנו, יחשב הדברה התרא ספקניתנו ל    15.1 

 יסודית של הסכם זה.            
 
 אחת מן  רייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כלמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעי    15.5 

    (אלפיים וחמש מאות) ₪ 2,255 ההפרות המפורטות לעיל את העירייה בפיצויי מוסכם וקבוע מראש בסך            
 כשהם צמודים למדד.            

 
 לעירייה ספק לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מ ספק העירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל  15.15 

 ובלבד שנשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.            
 
 ייחשב או מתן השירותים  ו/ , פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטיתספק, הוגבל הח"וח  נפטר    15.11 

 לעיל.  15.4 הדבר כאילו בוטל הסכם זה לפי             
 
 ויתור על סעדים     (//)

 

מצהיר ומתחייב בזה , כי לעניין כל טענה , תביעה או דרישה , מכל סוג שהוא , שתהיינה לו עפ"י חוזה ספק ה     11.1 
הוראות חוזה זה ו/או  זה או מכוחו או בקשר אליו , במישרין או בעקיפין , בקשר להבאתו לידי סיום , על פי 

כל דין , הינו מוותר ולא יהיה זכאי , לזכות עיכבון או כל סעד או תרופה , בין  זמניים ובין קבועים בדרך של 
צו עשה , צו אל תעשה , צו עיכוב , צו מניעה או כל תרופה אחרת  שתכליתה אכיפת החוזה . במקרה של 

 למנוע מסירת העבודה לאחר.   רשאי ספק ההבאת חוזה זה לידי סיום , לא יהיה 
 

 שיפוי      (7/)
 

מתחייב לשפות ו/או לפצות , באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב , את העירייה ו/או  עובדיה  ספקה           
/או שליחה , בגין כל נזק כל תביעה או דרישה , מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש , על ידי כל ו
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ספק הבגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי  \אדם, בלי יוצא מן הכלל , נגדה ו/או נגד מי מעובדיה , שלוחיה 
ו/או בכל  שיגרמו לעירייה במלואןעל פי חוזה זה ו/או על פי הדין , לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות 

אחראי להם עפ"י חוזה זה /או  על פי הספק הסכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים , אשר 
 , מיד עם קבלת הודעה על כך , על המקרים המנויים מעלה, ותיתן ל לספקהדין ובתנאי , שהעירייה תודיע 

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. לספק
 

 ויתור או שינוי     (7/)
 

למקרה  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה      13.1
אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים , אין לראות  בכך ויתור על 

 זה.  אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהו על זכויות וחובות לפי חוזה 
 

 תן , לא יחשבו כויתור של צד על זכות שום ויתור או הימנעות מפעולה מסוימת במועדה , או ארכה שתינ     13.2 
 מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו , כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.              

 

 תיקון לחוזה    (4/) 
 

  חוקי.תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב ויחתמו ע"י שני הצדדים , שאם לא כן , לא יהא להם כל תוקף             
 

 קיזוז    (5/) 
        

 מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונים לו עפ"י כל דין כנגד העירייה. העירייה תהא זכאית לקזז  ספק ה             
 לספקמתוך הכספים שיגיעו ממנה  ספקהו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או יגיע לה מן             
 ,   ספקהמכל מן וסוג שהם , לרבות כל סכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תשא בו, בגין מעשה ו/או  מחדלי             
 בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.             

 
       

 שונות    (1/)
 

 על פי חוזה זה. ספקספרי הרשות וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל  12.1
 

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל  12.2
הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  

 זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
 

שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת כל הודעה  12.3
 המצוינת במבוא לחוזה זה .

 
 שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל. 92הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  12.4

 
 הסכמים   ערובות החות, והבט לרבות דים. מגלם ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצד,  חוזה זה מכיל    12.2

  כריתת   לפני הצדדים  על ידי  בכתב או בעל פה , התחייבויות או מצגים בדבר נשוא חוזה זה שניתנו או שנעשו          
  חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו , אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה          
 , כדי לגרוע או לשנותם , והצדדים לא יהי קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. הנובעים הימנו זה או        

 
 זכויות יוצרים    (2/)

 
     במהלך ביצוע  הספק מצהיר כי לא הפר/יפר כל זכות יוצרים ו/ או פטנט ו/ או סוד מסחרי ו/ או מידע כלשהו   19.1

אשר הרשות תעשה בו  זה. הוגשה תביעה נגד הרשות לפיה חומר מסוים כלשהו,התחייבויותיו עפ"י מכרז 
הרשות עם דרישה ראשונה, בגין כל  מוש לפי מכרז זה, מפר זכויות יוצרים, מתחייב הספק לשפות אתשי

על חשבונו את החומר המפר בחומר אחר שאיננו  הסכומים שיחויב לשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף
 מפר. 

 
   אם הספק משתמש בחומרים / נתונים שלבעלי זכויות אחרים לצורך ביצוע העבודות במכרז עליו לקבל היתר    19.2

 אלו. אם ההיתר כרוך בתשלום, יישא בו הספק על חשבונו לשימוש בחומרים / נתונים        
 

 סמכות שיפוט(   2/)
 

  בלבד תהא סמכות השיפוט   ביאליק וחיפהית יקר ים שפט המוסמך בערת המלבימוסכם בין הצדדים כי  
 בכל חילוקי הדעות שיתגלעו בין הצדדים בקשר לפירוש חוזה זה ו/או לקיומו ו/או הפרתו ו/או לדון הבלעדית                
 על פיו, ולא תהיה סמכות שיפוט מקומית לכל ערכאה שיפוטית אחרת. הערבויות              
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 :תמסירת הודעו   (2/)
 

   או  אישור מהמקבל  קבלת  מיליה תוךיכל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי חוזה זה, תינתן בפקס          
 את מ מסר במשרדו של הצד השני. הודעהיאו ת במכתב רשום לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה,          
 הודעה שנשלחה   . טלפוניתרה ימסברשום ביומן או באמצעות המפקח  ספק יכולה להימסר ע"י העירייה ל          
 מזמן מסירתה בדואר.שעות  41בדואר דינה כדין הודעה שנמסרה כעבור           

 

 בוררות :   (72)
 

 או  , פירושו או פירוש סעיף מסעיפיו כלשהם בגין חוזה זה  אם יתגלעו בין הצדדים חילוקי דעות או סכסוכים   25.1
 מנהלת פרט למקרים שנמסרו להכרעתם הבלעדיים של  תנאי מתנאיו, או כל דבר הקשור עמו או הנובע ממנו,          
 יודיע מיד הצד המעוניין לצד השני על פרטי  זה בחוזהושל היועצת המשפטית לעירייה  מחלקת גיוס משאבים          
 שימונהמשרד הפנים, או מי ב - להכרעת הממונה על מחוז חיפה ימסרו והם  הנ"לך הסכסו חילוקי הדעות או          
   של בלי הסכמתו   אינו רשאי להפסיק את העבודה או להאטה במשך זמן הבוררות.ספק שה מוסכם  על ידו.           

   יה כפוףצדדים. הבורר לא יהההחלטה שתתקבל ע"י הממונה תהיה סופית ותחייב את  כל מוסכם  כי . המנהל           
    נהוגים בבתי משפט ויהיה רשאי אף להוציא צווי ביניים, עיקוליםאשר הראיות  וכללי  הדין  סדרי לתקנות           
   לנכון.  שימצא  וצווים זמניים אחרים כפי          

 

 סעיף זה דינו כשטר בוררות לכל דבר ועניין .   25.2
 

   שעות לאחר משלוחה בדואר רשום לפי אחת  41כל הודעה לפי חוזה זה תחשב כאילו הגיע לתעודתה בתום    25.3
 הכתובות המצוינות בהקדמה לחוזה זה.   
 
 
 
 

  כתובות הצדדים(   /7)
 

 פי החוזה הינן כדלקמן:-והודעות על מכתבים  כתובות הצדדים לצורך משלוח מסמכים           
 

 :ית ביאליק  יקר יתיעיר   21.1 
 

 . 72222ית ביאליק , מיקוד יקר 1/, שד' ירושלים  2//ת.ד.            
 
 

  _______ _____________________________________________________________  :ספקה   21.2
 

 ___: _________________________________________________________________ כתובת           
 
 
   אמצעים נוספים ליצירת קשר(    77) 

 
 מח' מכרזים      -עיריית קריית ביאליק                 

 
     limory@qbialik.org.ilדוא"ל                 FAX   54-1915152            54-1915122טל'                       

 
 הספק                 

 
 _________________דוא"ל           _________________   FAX      _________________טל'                    
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 תצהירי הצדדים(    77) 
 

   7172/2מכרז פומבי מס'              
 

 :הזוכה הספק       /.77       
 

 לעיל מאשר כי : שפרטיו כאמור  ספקה________ עו"ד 1 רו"ח של ______________  אני הח"מ    
 

 ___________ _____( ____7________  )____( _____/)  ___ הופיעו בפני ה"ה___א.  ביום ______    
 

 .וחתמו בפני על חוזה זה  "( ספקה _)להלן: "_________המשמשים כמנהלי _________________         
 

  כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי ספקהכי נתקבלו אצל ב.   
 .ספקהלעיל מחייבת את  כאמור  מורשים מטעמו ה חתימת             

 
 

                __________________________         __________                 _____________________ 
 חתימה וחותמת                                       תאריך                           שם עו"ד1רו"ח                                       

 
 

 רשות המקומיתד  77.7
 
 :אנו הח"מ מאשרים בזה כדלקמן          

 
  הכספית   ההוצאהכי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין; כי          

 .____ בתקציב רגיל__________סעיף _______  -מ לביצועו מתוקצבת          

 ___.___________רגיל מס'_____ בלתי  סעיף _____________________                                               

 
 ולראיה באנו על החתום                                                                         

 
     _____________________          ____________ _______       _______________ 

 גזבר הרשות המקומית         תאריך                        הרשות המקומית מנכ"ל                   
 
 
 ( תמורה)אישור  – הספקהצהרת  ( 74)

 
 (  שם הגוף המשפטי של המציע________________________________  מורשה מטעם ) אני הח"מ 

 
 

 ח.פ _______________________________   מצהיר בזאת כדלקמן :ע.מ 1  
 

 המחיר כפי שהצעתי בהצעתי במכרז זה , מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. .1
 

מפורט ובהתאם לנשוא מכרז זה  השירותיםעבור ביצוע כל  התמורה תשלוםלצרכי ו הינהמחיר בהצעתי  .5
 . במסמכי המכרז

 

ן כלולים בגין ביצוע התמורהנשוא מכרז זה והחוזה המצורף לה וכי  השירותיםלבצע את כל ביכולתנו  .5
 .בסכום התמורה 

 

לרבות כל ההוצאות הנובעות ממתן הצעתנו זו  המוצע לעיל כולל את כל ההוצאות למיניהןהמחיר  .5
 הרישיונות , ההיתרים וכיו"ב. ת המצאת כל  סוגי האישורים , יווהכרוכים בה , עלו

 

 .    ולראיה באנו על החתום : 2
 

_______________    ________   __________               ________________ 
 אריךשם הספק1חברה1עמותה                   חותמת וחתימה                          ת
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 מנכ"ל הרשות וגזבר - ההתקשרות הסכםאישור (    75) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
         
 עפ"י תנאי חוזה זה.  __________אנו הח"מ מאשרים ביצוע ההתקשרות עם הזוכה ________        

 
 :סה"כ העלות הכספית הכוללת בחוזה זה )כולל מע"מ( הינו         

 
 
 

 _____________________ )במילים :__________________________________( סך של         
 
 
 
 

               ________________        ______________             _________________ 
 תאריך                          העירייה                 חותמת העירייה מנכ"ל                 

 
 
 
 

               ________________        ______________             _________________ 
 תאריך                          חותמת העירייה          העירייה            גזבר                 
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 הצעת מחיר 
 

 7172/2 פומבי מס':מכרז 

  מתן שירותי גיוס משאבים מקרנות"
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 7172/2מכרז פומבי מס'  –הצעת מחיר 

 
 הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך כל תקופת הסכם ההתקשרות לרבות תקופות ההארכה.  .1

 
 הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .5

 כאמור דלעיל.             
 

 
  הנני מתחייב לספק את כלל השירותים  במלואן כמפורט במסמכי המכרז  ונספחיו לשביעות רצונכם המלאה .  7  .3
4.        
 לחודש   )במילים: _______________________(    לא כולל מע"מ._____________ ₪ תמורת  סך של         .5

 
 

 מע"מ יחול בהתאם לחוק .   .4
 

 , היום  ________________ בקריית ביאליק. ולראיה באנו על החתום.  2       
 

 ____________/_____________: ____________________________ ת.ז./ ח.פ. המציעשם              
 

 ____________________________________     פקס'      _______________________ כתובת:     
 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:             

 
 ת  ______________ שם _________________ת.ז.____________   חתימה וחותמ   1מורשה חתימה       

 
 שם _________________ת.ז.____________   חתימה וחותמת  ______________    2מורשה חתימה       

 
 

 אישור חתימה: ) כשהמציע הוא יחיד , תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(             
 
 

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח  מאשר בזאת כי ביום _________המסמך דלעיל נחתם ע"י:        
 

 .   ה"ה ___________________ ת.ז. _________________________ )ימולא כשהמציע הוא יחיד(. 1        
 

 _____)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(.    ה"ה ____________________ת.ז. ____________________2        
                
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _______________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.              

 
 

                 ________________               _______________                      ___________________  
 חתימהו שם עו"ד1רו"ח                             מספר  רישיון                                 חותמת                       

 
************************************************************************************************************ 

 
 העירייהלשימוש פנימי של 

 
 פתיחת מעטפות הצעות המחיר :    ____________     ____________      _______________

 מזכיר1ת הועדה             תמשפטי צתתאריך               יוע                                                                 
 

 ועדהיו"ר  חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה חבר ועדה
     

 
           ___________    ___________     ___________     ___________       ____________  

  חתימה  חתימה                       חתימה                      חתימה                           חתימה                                     
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  מפרט השירותים 
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 יםמפרט השירות

 
 
 : כללי.  /
 

 העירייה או ידי -תרומות וקבלתן עלהמשאבים , ההליך  גיוס התנהלות הספק בזה בא להסדיר את  מפרט 
יבטיחו מנהל תקין ושמירה על  ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות כאמור, אשר ידה ,-על הנשלטתאגיד ה

 טוהר המידות.
 

 : הגדרות.   7
 

   –"תרומה" 
רשות, ללא ה  ידי-או לתאגיד הנשלט על בכסף או בשווה כסף, לרשות מענק, שירות או סיוע אחר,  הענקת נכס, 

 ידיה.-ורם או עקב פנייה יזומה של הרשות או תאגיד הנשלט עלהת תמורה, בין אם נתקבל ביוזמת
 

  –"תורם" 
 בין יחיד ובין תאגיד ולרבות גוף קשור לתורם.

 
 –"גוף קשור לתורם" 

 .קרוב של תורם אם התורם הוא יחיד .א

 .בעל עניין בתאגיד תורם, בין במישרין ובין בעקיפין  .ב

 .נושא משרה בתאגיד תורם וקרוביו .ג

 בתאגיד שהוא בעל עניין בתאגיד תורם וקרוביו;נושא משרה  .ד

 .תאגיד שהתורם הוא בעל עניין בו, בין במישרין ובין בעקיפין  .ה
 

  –"בעל עניין" 
בתאגיד תורם, וכן מי שרשאי למנות  מאמצעי השליטה( לפחות  %22-) ב אדם המחזיק במישרין או בעקיפין

 ומי שמכהן כדירקטור בתאגיד או כמנהלו הכללי. דירקטור אחד או יותר בתאגיד או את מנהלו הכללי
 

 :  גיוס תרומות וקבלתן.  7
 

   תרומות, זולת אם הפנייה לתורם הפוטנציאלי ו/או קבלת  לקבל תרומות ולפעול לגיוס תרשות רשאיה    3.1     
 עה בטוהר המידות, לפגיעה ממש להשפעה בלתי הוגנת, לניגוד עניינים, לפגי לעורר חשש שלה לולעהתרומה               
 ברשות או בתדמיתה של הרשות, או לפגיעה אחרת באינטרס הציבורי. באמון הציבור              

 
 חוזר מנכ"ל משרד הפנים.-גיוס תרומות בהתאם להוראות נוהל  קבל תרומות אלאתולא   גייסתרשות לא ה    3.2     

  
 : הליך אישור לקבלת תרומה.  4
 

 . שתקבל מהגורמים הרלוונטיים לכך הדעת-בשאלת קבלתה של התרומה על יסוד חוות תכריע הרשות    4.1      
 

 השיקולים שלהלן:  אתהגורמים הרלוונטיים ברשות בבחינת קבלתה של התרומה ישקלו    4.2      
               

 .הרשות  התקינה שלהתרומה תתקבל בדרך ובמידה שלא ישבשו את התנהלותם הכספית  (א)

   התרומה , היה ויבחן האם ניתן יהיה להבטיח את קבלתה של התרומה במשך התקופה המיועדת לכך (ב)
 ואם קבלת התרומה עלולה לגרום לרשות  ליצור תלות של הרשות במקור מימון שאינו ודאי  עלולה
 והוצאות נלוות משמעותיות בעתיד. עלויות

  התורם, אופי פעילותו וכן סיווג פעילותו  ביחס לזהותו ומהותו שלהפרטים יבדקו בעת בחינת התרומה  (ג)
 העיקרית כפעילות עסקית או פילנתרופית.       

יש לוודא שאין חשש ממשי לפגיעה בטוהר המידות עקב קבלת התרומה. בפרט, יש לבחון האם  הרשות,  (ד)
גוד עניינים עקב קבלת ידיה ובעלי התפקידים בהם, עלולים להימצא במצב של ני-תאגיד נשלט על

 התרומה
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 : בכתב מי תרומות הסכ   . 2
 

התורם, המגדיר את מהות התרומה,  הסכם בכתב מול לאחר עריכתתתקבל כל תרומה גיוס משאבים וכדו'        
 .הרשות  החתימה שלה ידי מורש-מטרתה ותנאיה, חתום על

 
 : השירות תכולת .5
 

   ,  פרטיים תורמים  מול שוטפתוהתנהלות  היפני,  "לחומידע מקיף על קרנות פילנתרופיות בארץ וב איסוף        
 ומשאבים, כמו כן על הספק לפעול כדלהלן : אפיקי גיוס כספים רית עם, משרדי ממשלה ו ועסקים חברות        

 

 לקרנות. מותאם צרכיה ותעדוף, אפיון  מעמיק של הרשות לימוד  2.1                             

  קרנות  של הקרנות בישראל ובחו"ל בהתאם לתחומי העשייה של הרשות ולצרכיה לרבות מיפוי   2.2                             
 אחרות . מתאימות                                     

 .מקרנות משאבים לגיוס (Database)מסד נתונים   נייתב 5.5

 .תכנית אסטרטגית לגיוס כספים, גיוס כסף מקרנות בארץ ובעולםבניית  5.5

 שיווק ופרסום ככלי לגיוס כספים, קמפיין עממי לגיוס כספים יצירת     2.2

 הרשות.  לטובת יםקרנות מתאימות לצרכי גיוס משאב איתור   2.2                             

 נוספות בהתאם לצורך.  שפותב, אנגלית ועברית(  ב  letter of inquiry) loiתסקירים  הכנת   2.9                             

 קרנות בקשות מקצועיות והגשתן לקרנות לרבות קרנות פילנתרופיות בחו"ל ובישראל, כתיבתו הכנה   2.1                             
 ומשרדי ממשלה, קרנות ארגונים בינלאומיים וכדומה. מדינה                                     

 וסיוע בביקורי נציגי קרנות בישראל. ליווי הקרנותומעקב ישיר אחר הבקשות מול  טיפול 5.6

 .בניית קשר עם תורמים עשירים, בניית קשר עם חברות ועסקים 5.16

 .אינטרנט ככלי לגיוס כספים בחו"ליצירת אתר    2.11     

 מקרנות, לרבות הכנת הדיווח הנדרש על פי הנחיות הקרן. יםוליווי קבלת מענק אחריות    2.12                          

 
 


