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 ירושלים   בעיריית  להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים קול קורא

 8/2016ם בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפני

 

 :ליך קול קוראמסמכי ה 

 ומתכננים  הזמנה להצטרף למאגר יועצים - נספח א

 ומתכננים  בקשת הצטרפות למאגר יועצים - נספח ב

 והצהרה בדבר שמירה על סודיות   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - נספח ג

   תצהיר   – נספח ד
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 נספח א 

 הזמנה להצטרף למאגר יועצים

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

 ממכרז". ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטורעבודה מיוחדת הדורשת ידע  

נער אלה,  בימים  לזאת,  ל   כתבהתאם  הסביבההמחלקה  מאגר    ירושליםעיריית  ב  איכות  להקמת 

 מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור.  יועצים ומתכננים, בעלי

  העירייה   בתחומים רבים ומגוונים כאשרמאגר היועצים והמתכננים יכלול בעלי מקצוע מומחים  

 . העירייה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה בהתאם לצורכי

מנכ"ל הנ"ל בהתאם    עבודות לחוזר    , תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע 

 . היועצים והמתכננים )להלן: "המאגר"(רשימת  מאגר כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול ב

 . לשלש שניםעודכן לפחות אחת יו האינטרנט של הרשות המקומית  באתר פורסם י  המאגר

הצטרפות בצירוף    יועצים ומתכננים בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת

שם היועץ/שם העסק והתחום  את  המציע  על גבה יכתוב  אמצעות מעטפה )כל המסמכים הנלווים ב

לתיבת ההצעות    12:00בשעה    07/10/2021מסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום  וב   ( ההצעהבו מוגשת  

 במחלקה לאיכות הסביבה. 1חנות  4הממוקמת בכיכר ספרא 

לפנות   ניתן  והבהרות  רחליל  בדוא"לבשאלות  שבתאי  דוא"ל    כהן  באמצעות 

Chracheli1@jerusalem.muni.il  12:00בשעה  02/09/2021וזאת עד ליום  . 

באחריות מגישי הבקשה    .14/09/2021תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום  

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

 לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.

הבלעדי, ותהא רשאית    המתאימים על פי שיקול דעתה יועציםתצרף למאגר את ההעירייה   –יובהר  

 . הבלעדי  לפי שיקול דעתה ו/או כל דבר שהוא  ההבהרות ו/או השלמות יועציםלדרוש מן ה

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

בהתאם  התקשרות    על הסכם  ים יחתוםירושל  שיבחר לספק שירות לעיריית  יועץאו חלקם.    יועציםה

 תחייב להימנע מכל ניגוד עניינים. יו  לדרישות העירייה
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 כללי: 

)עיריית  באיכות הסביבה  ל  המחלקה .1 יועצים    ינתמעוני   ("העירייה"להלן:  ירושלים  להקים מאגר 

להלן:  )להזמנה זו    12פורטים להלן בסעיף  בתחומי העיסוק המ (  "היועצים/היועץ"להלן:  )  ומתכננים

לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחומים אלו, בהתאם לצרכי העירייה, כפי    , זאת("תחומי עיסוק"

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

 בהתאם לצורכי העירייה.  שתראה לנכון

 

זה   בהתאםמאגר  ממכרז  פטור  באמצעות  יועצים  להעסיק  לעירייה  לאפשר  מנכ"ל    רלחוז  מיועד 

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים    נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית "   8/2016משרד הפנים  

 . ור ממכרז"או יחסי אמון מיוחדים בפט 

 

מתכנן   .2 או  יועץ  לזאת,  זו,הבהתאם  בהזמנה  המפורטים  התנאים  על  בבקשה    עונה  לפנות  מוזמן 

 המסמכים הנדרשים לשם כך.  להיכלל במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו, תוך צירוף 

 

כזה, על היועץ    יובהר כי כל יועץ רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד. במקרה .3

בקשה כזו    לכל תחום עיסוק ולצרף לכל  במעטפה נפרדת  '(כמפורט בנספח ב)  בקשה נפרדתהגיש  ל

   המסמכים הרלוונטיים לגבי אותו תחום עיסוק. כל את 

 
 

לשיקול דעתה הבלעדי, אם היא   שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות יועץ למאגר, בהתאםעירייה ל .4

 מכל סיבה שהיא. מצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגרת

 

שירות מסוים, או    מתןיודגש, כי אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים ל .5

עם יועץ הרשום במאגר, תיערך    להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של העירייה בנושא. התקשרות

ולשיקול דעתה    הדין  להוראותלמספר יועצים שהעירייה תראה לנכון בהתאם    פנייה תחרותיתלאחר  

 . הבלעדי של העירייה

 
 

דעתה,   .6 שיקול  פי  על  עת,  בכל  היועצים מחדשהעירייה תהא רשאית  את מאגר  לגרוע    לרענן  ו/או 

יועץ כלשהו מתוך המאגר, בכל שלב  ו/או להתקשר עם  שהוא, ו/או להחליט על    יועצים מהמאגר 

  שהוא   הליךכל  בכוונתה לצאת לכי    הפסקת ההתקשרות עם מי מן היועצים בכל עת ו/או להחליט

 . לכל גורם שהואמתן הודעה מוקדמת  לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות, וזאת ללא

 

 
וכן .7 פי צרכיה, את סוגי היועצים הנדרשים לה בכל תחום  לצמצם או    העירייה רשאית לקבוע, על 

 הבלעדי.  להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת, הכל לפי שיקול דעתה
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רשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור  .  שלש שניםאחת ל  לפחותעדכון המאגר ייעשה   .8

 האינטרנט של העירייה. באתר

 
הזוכה   .9 להזמנה יהיועץ  בהתאם  השירותים  ביצוע  בדבר  עבודה  חוזה  על  הצעתו    חתום  ולפרטי  זו 

ל  ידי העירייה, ככל שיידרשו, הכ   שיאושרו על ידי העירייה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על

 בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית.

 
יועץ  .10 , הכל בהתאם לדרישות  בכל תנאי שהוא  העירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם 

 הבלעדי. ולצרכי אותה התקשרות, והכל על פי שיקול דעתה

 
המבקשים, כולם    לפי ראות עיניה אודות  לערוך חקירות ובדיקותהעירייה שמורת לעצמה את הזכות   .11

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

לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מבקש שלא ישתף    המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי

לדחות    רשאית  העירייהוהבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה    פעולה בעריכת החקירות

 . י העירייהיכלל במאג את בקשתו לה

 

 תחומי העיסוק המבוקשים: 

הנדרשים,    הנדרשים,  תחומי העיסוק  להלן .12 להתקיים    הנדרשיםתנאי הסף  דרישות התפקידים 

 : ומסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת תנאי הסף ביועץ בכל אחד התחומים
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

מנהל   .1
פרויקטים  
 סביבתיים  

ניהול מיזמים  
ליווי   סביבתיים

המחלקה מול  
גורמי חוץ ופנים  

עירוניים לקידום  
 הפרוייקט 

 
)לדוגמא: "אזור  

מופחת פליטות",  
הקמת מערכות  

רגיה ירוקה,  אנ
טיפול בזיהומי  

 (קרקע

 
תואר ראשון  למציע  .א

מאת מוסד אקדמי  
  מוכר ע"י המל"גה

 בישראל  
ניסיון של  למציע    .ב

לפחות    שלוש שנים
  )החל מיום

בניהול   ( .2018.81
פרויקטים  
היקף  ב סביבתיים
שלא  ) כספי כולל

  000250, -יפחת מ 
 . ₪ )כולל מע"מ(

 
  

 
 

תואר    העתק .א
מאת   ראשון  
אקדמי   מוסד 

ע"י  ה מוכר 
   "ג בישראלהמל

 
המציע   מאת  מכתב 
הניסיון   על  המצהיר 

   המבוקש
 
 
 
 
 

 
יועץ   .2

סביבתי ,  
תכנון  

סביבתי  
ועריכת  

תסקירי  
השפעה על  

הסביבה  
ומסמכים  
סביבתיים  

 נוספים.
 

כתיבה, בדיקה,  
ובקרה של  

תסקירי השפעה  
על הסביבה, חוות  

דעת סביבתיות,  
היתרי בניה וכד'  

בנושאים  
סביבתיים כגון  

רעש, איכות  
אוויר, קרקעות  

מזוהמות,  
- אסבסט, מיקרו

אקלים, שפכים,  
חומרים  

סוכנים, רישוי  מ
עסקים, בקרה  

ופיקוח בשטח על  
ביצוע תכניות  

בהתאמה  
למסמכים  

ותנאים  
סביבתיים  

 וכיוצ"ב.  

תואר ראשון  למציע  .א
ממוסד אקדמי   לפחות 

ע"י המל"ג   מוכר
בלפחות מאחד   בישראל 

התחומים הבאים  מ
הנדסת חומרים/  
כימיה/ פיסיקה/  

ביולוגיה/   /אקוסטיקה
מדעי הסביבה/ מדעי  

אקולוגיה/   /כדור הארץ 
 גיאוגרפיה/ הנדסה  
  /אזרחית/ אדריכלות

 תכנון ערים.  
 

שלוש  ניסיון של למציע  .ב
מול גופים   שנים לפחות

  ציבוריים או פרטיים 
(  .2018.81 )החל מיום

באחד או יותר  
מהתחומים הבאים  

,  תכנון סביבתי, ייעוץ
הרצת מודלים  

סביבתיים, כתיבת  
ועריכה   תכנית פעולה

ובקרה על  מסמכים  
 סביבתיים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ראשון    העתק .א תואר 

מוסד  מלפחות  
ע"י   המוכר  אקדמי 

בישראל  המל "ג 
מאחד   בלפחות 
 מהתחומים הבאים:

חומרים/   הנדסת 
פיסיקה/   כימיה/ 

אקוסטיקה  
מדעי   ביולוגיה/ 
הסביבה/ מדעי כדור  
אקולוגיה/   הארץ/ 
הנדסה    גיאוגרפיה/ 

אזרחית/  
תכנון    /אדריכלות 

 ערים. 
 

המציע   .ב מאת  מכתב 
על הניסיון   המצהיר 

   המבוקש
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

  
ץ קשרי  ייעו .3

 חוץ 
 

סיוע באיתור,  
מענה וייעוץ   

בקולות קוראים  
ממקורות מימון  

מחו"ל  
לפרויקטים  

סביבתיים )כגון  
horizon 2020 ) 

 
 

של שנה  למציע ניסיון 
השנים  שלוש  במשך  לפחות 

האחרונות )החל מיום  
  ץ קשרי חוץויעבי( .201881.

זכייה  לגוף ציבורי שהביא 
  בקול קוראאחת לפחות 

חו"ל  ב ממקורות מוסדיים
)כגון האיחוד האירופי  

 והאו"ם(

מכתב מאת המציע  
המצהיר על הניסיון  

 המבוקש  

מדידות   . 4
 סביבתיות 

 

ביצוע  מדידות,  
ניטור וכתיבת  

סביבתי,   דו"ח
אחד  ב

תחומים  מה
ות  איכ  הבאים:

  ,קרינהאוויר,  
חומרים  
 .מסוכנים

 
 
 
 
 

 
למציע הסמכה מאת   .1

הרשות הלאומית  
להסמכת   מעבדות  

  אוויר איכות  בתחומים
  ו/או קרינה ו/או

   מסוכנים חומרים
 

למציע ניסיון של שלוש   .2
שנים לפחות )החל מיום  

בביצוע  ( .2018.81
מדידות סביבתיות  

לפחות מאחד  ב
  תחומים הבאים:מה

 
 איכות אוויר   .1
 קרינה   .2
 חומרים מסוכנים  .3

 

 
 

  מאתהעתק הסמכה  .1
הרשות הלאומית  
  להסמכת מעבדות
בתחומים איכות  

  קרינה ו/או  אויר
ו/או חומרים  

 .מסוכנים
 
מכתב מאת המציע   .2

המצהיר על הניסיון  
 המבוקש  

 
 

  דוגם . 5
 סביבתי 

ביצוע דיגום  
ואנליזה של  

חומרים  
מסוכנים, שפכים,  

קרקעות  
מזוהמות,  

 אסבסט. 

  תעודת דוגם מוסמךלמציע 
מאת הרשות הלאומית  

 . להסמכת מעבדות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תעודת דוגם  העתק 
מאת הרשות   מוסמך

הלאומית להסמכת  
 . מעבדות

 

יועץ   6
 אקוסטי 

 
 

הכנת חוות דעת   
אקוסטיים  

וביצוע מדידות  
 רעש ו/או רעידות. 

תואר שני   למציע  .א
ממוסד אקדמי מוכר  

ע"י המל"ג בישראל  
לפחות  מאחד  ב

התחומים הבאים: 

 
  העתק תואר שני  .א

ממוסד אקדמי  
ע"י המל"ג  מוכר 

לפחות   בבישראל 
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

הנדסה אקוסטית /  
אקוסטיקה  

סביבתית/ הנדסה  
 אזרחית/ פיזיקה  

 
למציע ניסיון של   .ב

שנים לפחות   שלוש
(  .2018.81 )החל מיום

נון  מתן ייעוץ ותכ ב
לרבות   אקוסטי  

מדידות רעש   ביצוע
וניסיון  ו/או רעידות 

לבית   עדותבמתן 
משפט בנושא  

 האקוסטי 
 

 

מאחד התחומים  
הנדסה  הבאים: 

אקוסטית /  
אקוסטיקה  

סביבתית/ הנדסה  
 אזרחית/ פיזיקה 

  
 

מכתב מאת המציע   .ב
הניסיון  המצהיר על 

   המבוקש

7  
  ייעוץ

איכות  
 אוויר 

הכנת חוות דעת  
בנושא איכות  
אוויר וביצוע  

מדידות איכות  
עבודה עם  ו  אוויר

המודלים  
המקובלים על  
המשרד להגנת  

הסביבה לחיזוי  
 זיהום אויר  

 

  תואר שני  למציע  .א
ממוסד אקדמי מוכר  

ע"י המל"ג בישראל  
לפחות  מאחד  ב

 התחומים הבאים:
במדעי הטבע/ מדעי  

החיים והסביבה /  
הנדסה/ מדעי כדור  

הארץ /מדעי  
האטמוספירה /  

 כימיה.  
 

למציע ניסיון של   .ב
לפחות    שנים שלוש

(   .2018.81 החל מיום
ייעוץ בתחום  מתן ב

 איכות אוויר  
 

 
תואר  מ העתקא. 

שני ממוסד אקדמי  
"ג  המל"י עמוכר 

   לפחותבישראל ב
מאחד התחומים  

:במדעי  הבאים
הטבע/ מדעי החיים  
והסביבה / הנדסה/  

מדעי כדור הארץ  
מדעי  /

האטמוספירה /  
 כימיה.  

 
מכתב מאת המציע  ב. 

המצהיר על הניסיון  
   המבוקש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
פינוי  ו ייעוץ  8

חומרים  
 מסוכנים

פינוי  , טיפול
חומרים  והובלת 

מסוכנים  
 לאתרים מורשים 

רד  המש  מאתאישור למציע 
  ,הסביבה לפינוילהגנת  
חומרים  והובלת  טיפול 

  לאתרים מורשים מסוכנים
 לפי דין 

משרד  מהאישור העתק 
פינוי,  להגנת הסביבה ל

טיפול והובלת חומרים  
 מסוכנים

 
 

יעוץ  י 9
פסולת  

הכנה, בחינה  
ובקרה של  

מהנדס  ינו המציע ה  .א
או בעל  ו/אזרחי 

העתק מתואר  
או  ו/מהנדס אזרחי  
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

מוצקה  
 ומחזור 

תכניות טיפול  
באשפה ביתית  

ופסולת בנין,  
הפרדת פסולת,  
 מחזור וכדומה.  

המוכר    תואר שני
  ע"י המל"ג בישראל 

באחד מהתחומים  
בלימודי  הבאים: 

/   גיאולוגיה/סביבה
/   מנהל עסקים
  /תכנון עירוני

 . גאוגרפיה
 

של   ניסיוןלמציע  .ב
שנים לפחות  שלוש  

)החל מיום  
  הכנהב ( .8201.81

או  /בחינה ו  ו/או
רה של תכניות  בק

טיפול באשפה  
פסולת בנין,   ,ביתית

  הפרדת פסולת
   .מחזורו

המוכר    תואר שני
  ע"י המל"ג בישראל 

באחד מהתחומים  
  בלימודיהבאים: 

/   גיאולוגיה/סביבה
/   מנהל עסקים
  /תכנון עירוני

 . גאוגרפיה
 
מכתב מאת המציע   .ג

המצהיר על הניסיון  
    המבוקש

 אקולוג  10
 
 
 

בדיקה  כתיבה, 
לרבות בשטח,  

ובקרת חוות דעת  
לרבות   אקולוגיות

  סקר טבע עירוני
לתיאור מצב  

קיים או ביחס  
לתכניות בניין עיר  

לסוגיהן  או  
בקשות להיתרי  
בנייה לסוגיהן  

וכדומה. פיקוח  
אקולוגי צמוד או  

עליון על תהלכי  
תכנון , בנייה  

וסיום של  
פרוייקטים  

 ופיתוח. 

 
   שני תואר  למציע   .א

  מוכר ה ממוסד אקדמי  
בישראל  המל"ג    ע"י 

מהתחומים   באחד 
ביולוגיה   הבאים: 

מדעי  / החיים/  מדעי 
אקולוגיה   הסביבה/ 
   של בע"ח ו/או צמחים. 

 
שלוש  של    ניסיוןלמציע   .ב

)החל  שנים   לפחות 
במתן  .8.20181מיום    )

בתחום   ייעוץ 
 האקולוגיה. 

  שני תואר  העתק   .א
אקדמי   ממוסד 

המל"ג   מוכרה   ע"י 
באחד    בישראל

מהתחומים  
ביולוגיה   הבאים: 

החיים/  / מדעי 
הסביבה/   מדעי 
אקולוגיה של בע"ח  

 ו/או צמחים. 
   

מכתב מאת המציע   .ב
המצהיר על הניסיון  

 המבוקש 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יועץ בניה   11
 ירוקה 

כתיבה, בדיקה  
בקרת חוות דעת  
של בניה ירוקה  
לעמידה בתקן  

לבקשות    5282

הסמכה  למציע  .א
כמלווה בנייה  

ירוקה לפי תקן  
מאת המועצה   5282

ירוקה ו/או   לבניה 

הסמכה  העתק  .א
כמלווה בנייה  

ירוקה לפי תקן  
מאת המועצה   5282

לבניה ירוקה ו/או  
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

להיתרי בנייה  
 לסוגיהן וכדומה. 

יועץ להטמעת  
תהליכים לקידום  

ויישום בנייה  
ירוקה במערכות  

העירוניות  
השונות לרבות  

לגבי הקמת  
מבנים עירונים  
ירוקים, שיתוף  

בניתוח של  
המשמעויות  

כלכלית של בניית  
מבנים עירוניים  
 ירוקים וכדומה 

מכון התקנים ו/או  
משרד ממשלתי  

בישראל ו/או מוסד  
אקדמי המוכר ע"י  

 המל"ג בישראל  
 

ראשון  תואר  .ב
אקדמי  המוכר ע"י  

 המל"ג בישראל. 
 

מכון התקנים ו/או  
משרד ממשלתי  

בישראל ו/או מוסד  
אקדמי המוכר ע"י  

 המל"ג בישראל  
 

ראשון  תואר העתק  .ב
אקדמי המוכר ע"י  

 המל"ג בישראל. 

 

יועץ   12
  להתייעלות

אנרגטית  
אנרגיות  ו

 מתחדשות 

הכנת חוות דעת  
לחסכון באנרגיה  

במערכת  
העירונית )מבנים,  

תשתיות, ציוד  
לרבות  ועוד( 

המלצות  
- מפורטות  טכנו

כלכליות  
לפוטנציאל  

חסכון, התייעלות  
אנרגטיות   

ושימוש באנרגיות  
 מתחדשות 

כלול ברשימת  המציע  .א
סוקרים לאיתור  

פוטנציאל לשימור  
אנרגיה של משרד  

   האנרגיה
תעודת הסמכה  מציע ל .ב

  ממונה שימור אנרגיהכ
ד ממשלתי  מאת  משר

בישראל ו/או מוסד  
אקדמי המוכר ע"י  

 . המל"ג בישראל
שלוש  למציע ניסיון של  .ג

שנים לפחות )החל  
( במתן  .8.20181מיום 

ץ לחיסכון באנרגיה  ועי
 ואנרגיות מתחדשות 

 
רישום  העתק  .א

המציע ברשימת  
לאיתור  הסוקרים  

פוטנציאל לשימור  
אנרגיה של משרד  

   האנרגיה
 ו/או 

העתק מתעודת   .ב
ממונה  הסמכה כ

מאת   שימור אנרגיה
משרד ממשלתי  

בישראל ו/או מוסד  
אקדמי המוכר ע"י  

   .המל"ג בישראל
 

מכתב מאת המציע   .ג
המצהיר על הניסיון  

   המבוקש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- גיאו 13
 הידרולוג 

בנושאי  חוות דעת 
  הידרוגיאולוגיה

של מי תהום,  
היבטי איכות  
מים, סקרים  

  םתנועת מי
בעומקים גדולים  

למציע לפחות תואר שני   .א
המוכר   אקדמי  ממוסד 

המל"ג בישראל    ע"י 
מאחד   בלפחות 

 מהתחומים הבאים: 

שני    .א תואר  העתק 
אקדמי   ממוסד 
המל"ג   ע"י  המוכר 
בלפחות   בישראל 
מהתחומים   מאחד 

 הבאים:  
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

מטר, בחינת   3-מ
אקוויפרים,  

בחינת עליות  
זיהום מים  

וקרקע ,כתיבה  
ובקרה של חוות  

דעת  
 הידרוגיאולוגיות 

  , גיאולוגיה, קרקע ומים
הארץ  כדור    מדעי 

 גאוגרפיה  ו
שלוש  של    ניסיוןלמציע   .ב

)החל   לפחות  שנים 
במתן  .8.20181  מיום  )
- גיאובתחום    ייעוץ

 יה . הידרולוג 

קרקע   גיאולוגיה, 
כדור   מדעי  ומים, 

 הארץ וגאוגרפיה  

מכתב מאת המציע   .ב
הניסון   על  המצהיר 

 המבוקש 

 

 
מהנדס   14

 ניקוז 
כתיבה ובקרה של  
נספחי ניקוז לגופי  
פיתוח ולמוסדות  
תכנון, מיפוי אגני  

ניקוז,  
הידרולוגיה של  

מי נגר, תכנון  
כללי ולביצוע של  
מערכות ניקוז מי  

נגר , הכנת  
תכניות אב לניקוז  

 עירוניות 

 
המציע הינו בעל תואר   .א

מים    בהנדסת  מהנדס 
ניקוז   ו/או   הנדסת 

מאת מוסד המוכר ע"י  
 המל"ג בישראל  

 
  למציע ניסיון .ב

  ו/אומים   )כמהנדס 
מאת   ניקוז  כמהנדס

מוסד המוכר ע"י  
המל"ג בישראל( של  

שנים לפחות  שלוש 
(  .8.20181)החל מיום 

במתן ייעוץ ותכנון  
בתחום ניקוז מי נגר  

הכנת תכניות אב  ו
 . לניקוז

 

תואר מהנדס    העתק .א
מים    או  /ובהנדסת 

מאת   ניקוז  הנדסת 
ע"י   המוכר  מוסד 

 "ג בישראל  המל
 

המציע   .ב מאת  מכתב 
המצהיר על הניסיון  

   המבוקש
 

  ץוע יי 15
תאורה או  

 פוטומטריה 

בדיקות  ו  תכנון 
פוטומטריה  

תאור ה  למתקני 
ביצוע    שונים,

תאורה  מדידות  
ציוד   עם  בשטח 
ומכויל   ייעודי 
בעל   כנדרש, 
מוגבר   דיוק 

(CLASS A  
- 7פי  -לפחות על 
IN 5032D    או

בינלאומי   תקן 
הצגת מקביל(  ,  

של   הדמיות 
מערכות תאורה  
עוצמת   ופיזור 

 ההארה 

המציע הינו בעל תואר   .א
מאת  מהנדס   חשמל 

ע"י   המוכר  מוסד 
 המל"ג בישראל 

כמהנדס  ניסיון  למציע   .ב
שנים    3של  חשמל  

מיום לפחות     )החל 
ייעוץ  .8201.81 במתן   )

תאורה     תחוםבותכנון  
 או פוטומטריה 

 

 

 

 

תואר מהנדס   העתק .א
מאת מוסד   חשמל

המוכר ע"י המל"ג  
   בישראל

מכתב מאת  
המציע המצהיר  

על הניסיון  
 המבוקש  

 
 

ץ  ייעו 16
 קיימות  

הכנת חוות דעת  
ויעוץ לקידום  
והטמעת ערכי  

הקיימות  

מאת   תואר שני למציע .א
מוכר  מוסד אקדמי ה

   המל"ג בישראלעל ידי 
 

   שני תואר העתק  .א
מאת מוסד אקדמי  

מוכר ע"י המל"ג  ה
 .  בישראל
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תחום  
 העיסוק

מסמכים שיש לצרף   תנאי סף  דרישות התפקיד 
 להוכחת תנאי סף 

במערכות  
ופרויקטים  

 עירוניים 

ניסיון של  למציע  .ב
  שלוש שניםלפחות 

(  .8.20181 )החל מיום
  כנת חוות דעתהב

ו/או   בקידום קיימות
ליווי תהליכי הטמעה  

 לקידום ערכי הקיימות  

 
מכתב מאת המציע   .ב

המצהיר על הניסיון  
 המבוקש  

הסמכת בדיקות   ISOייעוץ  17
תחנת ניטור  
ISO-אוויר לתקן 

, הכנת  17025
פרוטוקול  

ולידציה ומאזן  
ודאות  -אי

לעבודה שוטפת  
ועצמאית לאחר  

 ההסמכה. 

ניסיון בהסמכה לתקן  
17025-ISO    הניתן על

ידי הרשות הלאומית  
 להסמכת מעבדות  

גופים   רשימת .א
 ISOשהסמיך לתקן 

מכתב הצהרה   .ב
 מהגוף שהוסמך 

מכתב הצהרה   .ג
מהמציע המצהיר  

 על הניסיון המבוקש 

 

 

 

 

תצהיר המסומן כנספח  על היועץ לצרף לבקשתו  מבלי לפגוע באמור בהזמנה זאת,      -  תנאי סף נוסף .13

מתן שירותים  דין לשם    כל תעודה ו/או רישיון הנדרשים מכוח כל  ,ד' כשהוא מאושר וחתום ע"י עו"ד

כל  מרישום בתוקף  העתק מ  וכן   שלגביה מוגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים  בתחום העיסוק  

 .דין בתחום העיסוק הרלוונטי המתנהל על פימרשם רלוונטי  

 

לצרףשנוספים  מסמכים    -כלליים  תנאים   נדרש  האמורים    להצעתו  היועץ  למסמכים  )מעבר 
 :בעמודה שכותרתה "דרך הוכחת תנאי הסף" המופיעה בטבלה

היועץ .1 של  חיים  שברשותו    קורות  העובדים  במתן  וצוות  המקצועי  וניסיונו  השכלתו  פרטי  לרבות 

עסק    , תוך תיאור של פרויקטים בואליו מוגשת הבקשהבהתאם לתחום העיסוק הרלוונטי    שירותים 

 . והיקפם הכספי, מועד ביצוע הפרויקטים  ום העיסוק הנ"לחבת

 

 שימת ממליצים, לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עימם קשר.ר .2

 

על ידי מורשי    חתום- הינו תאגיד מכל סוג שהוא  יועץחתום על ידו ובמקרה שה  יועץתצהיר מאת ה .3

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

כנגד גופו של אדם, ו/או    1977-העונשין, התשל"ז  בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק

שנים    10יש עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות  בעבירות ש  בעבירות מוסר או בעברות רכוש, או

 מיום מתן גזר הדין. 

 

 . 1976- ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות .4
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וה .5 עליהינו    יועץהיה  להצעתותאגיד,  לצרף  התאגדות  ו  החברות,    תעודת  מרשם  כדין 

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

 עוסק מורשה. 

 

-העונשין, התשל"ז   לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק  יועץה .6

מן קלון, או  או בעבירות שיש עי  כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש,  9771

כל סוג שהוא, יחול  הדין. במקרה של תאגיד מ  שנים מיום מתן גזר  10שאם הורשע, חלפו לפחות  

 ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.  יועץחתימה של הה האמור במורשי 

 

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

 

 . (נספח ג') ושמירה על סודיות   לניגוד ענייניםשאלון לאיתור חשש  .8

 

על אף האמור בהזמנה זו העירייה תהא רשאית לדרוש מהיועצים, להשלים כל מסמך שהוא, ליתן   .9

 הבהרות, וכל פרט שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 

 אופן הרישום למאגר וניהולו:

להזמנה, יצרף  '  ועץ המבקש להיכלל במאגר, ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר המצ"ב כנספח בי .10

את  המציע  באמצעות מעטפה על גבה יכתוב    -   לה את כל המסמכים הנדרשים באוגדן סגור וימציאה

כיכר  ב  איכות הסביבהמחלקה לתיבת ההצעות בל  –  שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה 

 . 12:00בשעה  2021/07/10  במסירה אישית עד ולא יאוחר מיום 1מס' חנות   4 ספרא

 

יועץ למאגר    עירייה ל .11 רישום  הזכות שלא לאשר  סיבה שהיא  שמורה  לשיקול מכל  דעתה    בהתאם 

 . הבלעדי

 

בהתאם לדין ולשיקול דעתה הבלעדי של  הרישום במאגר היועצים בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף   .12

 . העירייה

 

 האינטרנט של העירייה.  אתריופיע בם רשימת היועצים הכלולים במאגר ופרס .13

 

שינוי שחל .14 כל  על  בכתב  הודעה  לעירייה  למסור  היועצים מחויב  במאגר  שייכלל  ביחס    יועץ  אצלו 

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

 ליועץ על השינוי.  ודעיום ממועד הנ  14וזאת תוך  

 

נוספים כגון: אופי    הבחירה ביועץ תעשה ככל הניתן על פי סבב שוויוני והוגן, תוך שקילת שיקולים .15

היועץ, המיקום הגיאוגרפי של העבודה, היקף עבודות דומות שבוצעו    של  העבודה הנדרשת, ניסיון  

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

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  וכיו"ב המשכית, יתרון מיוחד ליועץ מסוים  עבודה
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 היקף ההתקשרות עם היועצים:

 ה מחויבת להתקשר עם יועץ כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו. העירייה אינ  .16

 

כתנאי לתחילת    על היועץ לקבלת הזמנת עבודה חתומה מראש, מטעם מורשי החתימה של העירייה, .17

 מתן השירותים על ידו. 

 

תפקוד לא מתאים    העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בכל עת, מסיבות של .18

 הבלעדי של העירייה.  מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתהאו 

 

,  ההליך קול קורא ו/או כל מסמך שהוא הנוגע להליך הקול קורא אינו רשאי לשנות את מסמכי    היועץ .19

להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה,  

או מתנאיו עלולים   ההליך קול קורא מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי 

ייחשב    הבקשה להליך קול קורא  ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף. בהגשת    הבקשהלהביא לפסילת  

על נספחיו והוא מאשר בכך    קול קוראש על כל טענה בקשר למי מהתניות השוויתר מרא  כמי   יועץה

 כי הם ברורים ומובנים לו. 

 
 

 

 

 

 

 

 :ושמירה על סודיות איסור ניגוד עניינים

ידרשו להתחייב    מובהר בזאת, כי היועץ שייבחר לביצוע העבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, .20

בעקיפין בכל עניין היוצר או העלול    העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/אוכתנאי סף לקבלת  

גוד עניינים  ייבחרו; ולחתום על שאלון איתור חשש לני  ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה

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

 נ"ל, מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה. היועצים ה

 

 

 

 

 

 

 

 



 קראתי והבנתי חתימה וחותמת: _______________ 
14 

 

 

 

 ב רכבוד ב

 מנהל האגף  



 קראתי והבנתי חתימה וחותמת: _______________ 
15 

 ' נספח ב

 ותצהיר לאימות ניסיון בקשת הצטרפות למאגר יועצים/ות

 שם היועץ/ת: ________________________ 

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

קראתי את    כיננים המוקם על ידכם, אני מאשר  אני הח"מ, מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכ 

  אמור ומקבל את כל ה  כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים  כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות 

 בהם.

להלן:  ירושלים )אני מעונין להיכלל במאגר היועצים לצורך אפשרות לקבלת עבודות מאת עיריית  

לביצוע עבודות    העירייההנני מתחייב לעמוד לרשות  לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת ו(  "העיריה"

 אלו. 

 להזמנה.  11אני עומד בתנאי הניסיון בתחום העיסוק אליו מוגשת הצעתי, כמפורט בטבלה בסעיף  

 

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

 :(יש לצרף קו"ח ותעודות)שמות, תפקידים, השכלה פורמאלית וניסיון 

 ________ ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

,  יש לפרט את הפרויקטים שבהם נתן/ה ייעוץ. ודות הניסיון המקצועי של היועץ/תפרטים א

 ולצרף המלצות:  ו על ידי היועץ צעים שבופרויקטה הכספי של  השנים שבו ניתן השירות, היקפם

1.   ___________________________________________________________ 

 

2.   ___________________________________________________________ 

 

3.   ___________________________________________________________ 

 

4.   ___________________________________________________________ 

 
5.  ________ ___________________________________________________ 
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ו/או של    דוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין העירייה מעסיקה שליי

 העובדים המועסקים על ידי. 

 הריני מתחייב לשמור בסוד על כל המידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו.

 ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו. התחייבות זו תחול אף על כל אדם שיועסק על  

 

 תאריך: ________________ חתימת המבקש/ת: ________________ 

 לידיעתך: 

לא יהיו   האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה כלבקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה 

וליועץ לא   , העירייה תהא רשאית שלא לדון בהקריאים וברוריםו מסמכיה לא יהיו בתוקף ו/א

 תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בענן זה.
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 'נספח ג

 ונספח הצהרה בדבר סודיות   שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

 

 

 תצהיר בדבר אי קיום ניגוד עניינים  

 

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

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

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

צע השירותים ו/או את מי מעובדי את מי מבעלי המניות בחברה ו/או את מי ממנהלי מב

מבצע השירותים ו/או את כל מי שיעסוק מטעם מי מהגורמים המנויים לעיל בביצוע 

 ההסכם, במצב של ניגוד עניינים בין עבודה זו לבין עיסוקים אחרים שלהם. 

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

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

 בתחום הנוגע להסכמים שבין העירייה לבין מבצע השירותים.

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

ים כי מדובר בתנאי נכון, הרי שהואיל וידוע לנו כי בחתימתנו על נספח זה אנו מאשר 

יסודי בהסכם וכי, ממילא, במידה ויתברר כי קיים ניגוד עניינים באופן האמור לעיל 

מבצע  של  מצידה  ההסכם  של  יסודית  בהפרה  שמדובר  הרי  אחר,  אופן  בכל  ו/או 

 השירותים, על כל המשתמע.

חתימת המורשים לחתום מטעם מבצע  

 _________ :_________________________________השירותים

 אישור עורך דין.

 

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

 מבצע השירותים וכי חתימתם מחייבת את מבצע השירותים. לחתום בשם 

 

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

 

 חתימת עורך דין:_________________       

  



 קראתי והבנתי חתימה וחותמת: _______________ 
18 
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  סודיותשמירה הצהרה על  –ד'  נספח

 

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

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

 מטעמו, שיש לו נגיעה כל שהיא למתן השירות לעירייה. 

 

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

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

מילוי התחייבות עפ"י  -או אחרי ביצועם. מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

  סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה. 

 

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

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

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

ה ביצועם;  אחרי  או  לפני  איוהן  כי  לו  ידוע  כי  יצהיר  כאמור  המועסק  או  מילוי  -עובד 

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

 

 שמירת סודיות, שימוש במידע והגנת הפרטיות  .3

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

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

הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבותו של מבצע השירותים לעניין זה על פי כל דין כלפי  

. התחייבותו של מבצע השירותים על פי סעיף זה תעמוד  עיריית ירושליםהלקוחות וכלפי  

 לבין מבצע השירותים יגיע לקצו.   עיריית ירושליםבתוקפה גם לאחר שההסכם בין 

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

 

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

 ד עם בקשתה ו/או תום תקופת ההתקשרות. תן השירותים ו להשיבם לעירייה מימ
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 אני החתום מטה 

 

 

 עובדי מבצע השירותים  

 

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

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

 1981המפורט להלן   –

  

 כללי  

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

 המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד הציבור בפרט. 

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

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

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

 והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלו. 

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

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

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

  מאסר שלוש שנים".   -לקבלה דינו 

 

ומשפחה:  מבצע    שם  מטעם  החתימה  מורשי   /

 השירותים 

 

  ח.פ.  

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה: 

  משתמש עירוני 

 שם ומשפחה: 

 

 תפקיד:  מספר זהות 

 כתובת פרטית:

 

 טלפון נוסף: טלפון: ישוב:

 כתובת מקום עבודה:

 

בית  

 מס':

 פקס: טלפון: עמדה: קומה: 

 משתמש חיצוני   משתמש עירוני 

 שם האגף:

 

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

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

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

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

שהגיעה למבצע בתוקף תפקידו. על כן אין להשאיר תיקים ומסמכים במקום אשר לא אושר  

 כך על ידי מנהל האגף או מי שהוסמך מטעמו.  ל

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

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

 מאסר שנה אחת".   -הציבור, דינו  

 העירייה ללא רשות  הוצאות מסמכים ממשמורת  

 לחוק העונשין:   267עפ"י סעיף   .6

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

 מאסר שלוש שנים.  -דינו  

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

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

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

 סודיות"  " 

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

בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע  

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

 חמש שנים". 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  .2

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

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

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

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

 המבוא להצהרה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  .1

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

 .  מתן השירותים

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

 אחרת כלשהי. 

יישמרו על ידי בסוד,    המידעי במהלך עבודתי, תוך ניצול  כל הנתונים שיגיעו לידיעת  .4

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

 עבודתי, וישמשו אך ורק לצורכי עבודתי. 

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

 . 1981 –הגנת הפרטיות התשמ"א 
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ולא   .6 היוצרים  זכויות  או  ו/  המקצועיים  הסודות  על  לשמור  בזאת  מתחייב  אני 

 להעבירה לאחר ולא לעשות בה כל שימוש מעבר למוסכם.

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

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

 וכי החתימה שלמטה היא חתימתי.  את תוכנו

 ולראיה באתי על החתום:                              

 

 
                ____________________              _________________ 

 חתימה                                                         תאריך                                 
          

 
 
 

     
             שוריא                                                                 

לחתום בשם   ___________ מוסמכים אני הח"מ עו"ד/רו"ח ___________מאשר כי ה"ה  
 ותה. א , מחייבת מבצע השירותיםצירוף חותמת ב   וחתימתם  מבצע השירותים

 
 

     _____________ 
 חתימה     
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 קראתי והבנתי חתימה וחותמת: _______________ 
30 

 ' דנספח 

 ' דנספח 

 תצהיר 

 

 אני הח״מ _________________ בעל ת.ז. _______________  

לאחר שהוזהרתי    (יועץה  -___________________ )להלן    יועץמוסמך לחתום ולהתחייב בשם הה

הנני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים לתחום אליו מוגשת    כי עלי להצהיר את האמת, מצהיר בזאת כי

  בקשתי להיכלל במאגר היועצים והמתכננים וכי כל הפרטים שמסרתי במסגרת הגשת בקשתי זו 

 הינם נכונים. 

 

      ______________                   ________________ 

 חתימה         תאריך 

 

 

 אישור 

 

 

_ מרח׳   , עו״ד   ,___________ כי________________הנני  בחתימתי    מאשר 

ולחייב אותו, ולאחר   יועץמוסמך לחתום בשם ה מר________________ בעל ת.ז. __________

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם  

 בפני היום על ההצהרה דלעיל.

 

 _______________                   __ _______________ 

 שם חתימה וחותמת                 תאריך     

 

 


