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 17/2022קול קורא מספר 

 חשמליים, ללא תחנות עגינה,  לקבלת היתר זמני להפעלת מערך קורקינטים

 בית שאןבמרחב העיר 

"( פועלת למתן אפשרות להפעיל בתחומי העיר )ובמיקומים העירייהבע"מ )להלן: " בית שאן עיריית

שיפורטו במסמך זה( מערך של קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה, ללא תחנות עגינה, ברחבי העיר 

 .בית שאן

הינה הגברת השימוש בכלי תחבורה תחליפיים שיתופיים והפחתת התלות בכלי רכב  העירייהכוונת 

וקר ומפוקח ותוך הפרעה מינימלית לתנועה בעיר ולבטיחות הולכי הרגל פרטיים ומזהמים באופן מב

   ומשתמשי דרך ברחבי העיר.

 לחוק )א(48יף מכח סע הפעלת המערך תתאפשר בדרך של מתן היתר הצבה זמני שיוענק על ידי העירייה

שיאושרו באמצעות לגורמים  , 2021 – א"פ( התשמניעת מפגעיםשמירה על איכות הסביבה ו) בית שאןעזר ל

 ורקינטים חשמליים שיתופיים. קול קורא זה להשכרת ק

  כללי .1

מערך השכרה של קורקינטים חשמליים שיתופיים  בית שאןהפעיל בעיר גורמים המעוניינים ל .1.1

חשמליים בהתאם להוראות מסמך זה ולצורך כך מבקשים לקבל היתר להצבת קורקינטים 

בהתאם  12:00בשעה  13.04.22עד לא יאוחר מיום  עירייהרשאים לפנות לשיתופיים להשכרה 

 . ולהוראות הקובעים במסמך זה לתנאים

נתן למבקשי היתר )באמצעות קול קורא זה( שימצאו כעומדים בתנאי קול קורא זה ייהיתר ההצבה  .1.2

. לא תינתן זכות או אפשרות להצבת קורקינטים חשמליים צו תחילת עבודה ויהא בתוקף החל מיום

ברחבי העיר  קורקינטים שיתופיים להשכרהככל ויוצבו  שיתופיים שלא באמצעות קול קורא זה.

יפונו בהתאם לסמכות הקנויה הנ"ל , קורא זה ומכוחו כאמור בקול ללא היתר הצבה זמני בית שאן

 . ותוך חיוב בעליהם בהוצאות פינויים לעירייה בחוק העזר

רך להשכרת קורקינטים חשמליים לתקופת ניסיון בת הפעלת המע העירייהבשלב הראשון, תאפשר  .1.3

 המתחילים מיום צו התחלת העבודה.  חודשים 12

, לבטל היתר הצבה ובכל עת שתראה לנכון תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט העירייה .1.4

על ידי מפעיל השירות תוך סילוק  בית שאןולדרוש הפסקת מתן השירותים בתחומי העיר  שהוענק

 העירייההכלים מכל שטח ציבורי שהוא ברחבי העיר וזאת בתוך פרק זמן כפי שיצוין בהודעת 

לסיים את ההתקשרות עם חלק מהמפעילים או תהא רשאית  העירייהלמפעיל השירות. מובהר כי 

מבלי  תקופת הניסיון כולם, אף לפני תום מועד התקופה הניסיונית וכן תהיה רשאית להאריך את

כאמור לעיל כדי לזכות את  העירייהשיש בסיום מוקדם של תקופת הניסיון ו/או בדרישות והוראות 

   .מפעיל השירות בסעד כלשהו

על צבה זמני שינתן בקשר עם קול קורא זה, ההיתר ה רשאית לבטל את העירייהכמו כן מובהר, כי  .1.5

צבה זמני התנאי היתר ה לשנות את העירייהשאית . כן תהא רפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

בכל בשל אי עמידה בתנאי הפעלת השירות ו/או בשל כל סיבה אחרת. שינתן עקב קול קורא זה 

 למפעיל השירות ותאפשר לו להשמיע טענותיו.  העירייהמקרה כאמור, תודיע 
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 הגדרות  .2

  
 קורקינטים חשמליים להצבת זמני היתר לקבלת בקשה המגיש גורם

  . בית שאןרחבי העיר ב שיתופיים להשכרה

    -היתר מבקש

 חשמליים שיתופיים להשכרה קורקינטים להצבת זמני היתר שקיבל מי

  . בית שאןרחבי העיר ב

  -השירות מפעיל

   -משתמש  השירות.  מפעיל של בקורקינטים שימוש שעושה מי

    -השירות מרחב  בלבד.  בית שאן העיר תחומי את הכולל גיאוגרפי מרחב

 בו הנקוב המועד עד שתוקפו העזר לחוק )א(48 ס' מכח למבקש נתןישי היתר

 בהיתר. המפורטים בתנאים בכפוף לעמידה ההיתר למבקש נתןיי ואשר

  -זמני הצבה היתר

 חניה תותר לא ובו לעת מעת להתעדכן עשוי השירות, אשר מרחב בתוך אזור

 ייעודיים. חניה בתאי למעט

   - לחניה מוגבל אזור

מקומות מסומנים בתוך אזור מוגבל לחניה, אשר רק בהם תהיה מותרת 

חניית קורקינטים חשמליים שיתופיים להשכרה, בנוסף לקורקינטים 

 פרטיים. 

  -ייעודי חניה תא

 –)שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים( התשפ"א  בית שאןל עזר חוק
2021 

 
 . בית שאןעיריית 

  -העזר חוק
 

 -העירייה

  

  בית שאןתנאים לקבלת היתר זמני להצבת קורקינטים להשכרה במרחב העיר  .3

בעת הגשת הבקשה להיתר או לאחר קבלת , נאים בהם מבקש ההיתר צריך לעמודמפורטים להלן הת

 ההיתר הזמני, לפי העניין ובמידת הצורך אסמכתאות אותן נדרש מבקש ההיתר לצרף לבקשה. 

מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לדרוש ממבקש ההיתר להציג לה אסמכתאות נוספות על עמידה בתנאים 

 לאחר הגשת הבקשה להיתר או בעת הפעלת השירות. 

 יש לחתום על כל הנספחים ובמידה שרשום אימות על ידי עורך דין, יש לאמת את החתימות טרם הגשת הבקשה.
  

 מבקש , כיקשה להיתר זמני המצורפת כנספח א' מהווה התחייבותכמו כן מובהר, כי חתימה על הב
  ההיתר עומד בתנאים המפורטים.

  

 אזורי פריסה  .3.1

ברחבי  "(הקורקינטים" או "הכליםפזר את הקורקינטים )להלן: "יידרש ל מפעיל השירות .3.1.1

בנושא למפעיל הוראות ליתן תהא רשאית  העירייה העיר ולא לרכזם בנקודות בודדות.

   והנ"ל יחייבוהו. השירות

 שכירת קורקינטים והחזרתם בכל רחבי העיר.  יאפשרמפעיל השירות  .3.1.2

לקבוע אזורים מועדפים ו/או מוגבלים לפריסת הכלים וכן להטיל  איתתהא רש העירייה .3.1.3

 הגלות על כמות הכלים המוצבים באזור/אזורים מסוימים.
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בו יופעל שירות השכרה והחזרה  שירותתהא רשאית להגביל את השטח במרחב ה העירייה .3.1.4

 של הכלים.

 שמירה על הסדר במרחב הציבורי  .3.2

בכל הוראות הדין והנחיות העירייה המחייבות לעניין שמירת מפעיל השירות יידרש לעמוד  .3.2.1

 הסדר במרחב הציבורי כפי שיהיו מעת לעת. 

שעניינה הוראות והנחיות לגבי אופן מתן  העירייהמפעיל השירות יעמוד בכל דרישה של  .3.2.2

 השירות ומיקומו. 

מפעיל השירות יודע ומאשר כי לאור העובדה שבעת נחקקו ההוראות והחוקים הרלוונטיים  .3.2.3

לו הוראות  וויינתנת זה שבסיס קול קורא זה, יתכן א הובאו בחשבון מערכי שירות דוגמל

צאו מקומם בחיקוק וכי הוראות אלו שעניינן שמירה על בטחון וסדר ציבורי ואשר טרם מ

 ו/או העירייה יחייבוהו כאילו היו חוק.  העירייהככל שימסרו לו על ידי 

וכיו״ב  כליםמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מפעיל השירות יפנה כלים לא תקינים, חלקי  .3.2.4

שעות  2ך וזאת תו העירייהשיתגלו ע״י הצוות התפעולי ו/או עובדי מפעיל השירות ו/או נציגי 

 נדרש לעשות כן על ידי המזמינה ו/או על ידי העירייה או נציגיה. מהמועד בו 

במידה ומפעיל השירות לא יפנה את הקורקינט חשמלי כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית  .3.2.5

 לפנותם בעצמה ועל חשבון מפעיל השירות. 

תהא אחראית  הכלים יפונו למקום שיוסכם מראש על ידי הצדדים וזאת מבלי שהעירייה .3.2.6

ותוך נשיאה של מפעיל השירות בהוצאות  לכל נזק ו/או אובדן שייגרמו לקורקינט חשמלי

 . הכרוכות בביצוע האמור

 ,הפרת הכללים האמורים תאפשר לעירייה לנקוט בהליכים מנהליים נגד מפעיל השירות .3.2.7

נקיטת ובמקרה של הפרות חוזרות אף עלולה להוביל ל, לרבות ביטול היתר ההצבה הזמני

תוך חיוב  -ללא התראה נוספת  -הליכים משפטיים, לרבות סילוק הכלים מהמרחב הציבורי 

 מפעיל השירות בהוצאות הסילוק והאחסנה. 

אסף לפחות פעם יבאופן שכל כלי יהכלים שבבעלותו איסוף להמפעיל יידרש להפעיל מנגנון  .3.2.8

. המפעיל יהא מחויב לדאוג ולוודא כי הטענתובדיקת תקינותו ו לצורךשעות  48אחת מדי 

 לצורךמרבית הכלים כשהם תקינים וטעונים. בשעות שיא הביקוש יהיו ניתנים להשכרה 

 – 06:00סעיף זה ועד למתן הודעה אחרת מהמזמינה, יחשבו שעות שיא הביקוש כשעות 

  .18:00 – 14:00 –ו  09:00

 צי כלים  .3.3

כלים אותם יורשה להציב במרחב השירות וזאת  מפעיל השירות יוגבל בכל זמן נתון למספר .3.3.1

 בית שאןו/או עיריית  העירייהו/או כפי שתורה  בהתאם למספר הנקוב בהיתר ההצבה הזמני

יהא מפעיל השירות ועד למסירת הודעה אחרת על ידי המזמינה, בכל מקרה . מעת לעת

 כלים.  100מחויב לכמות מינימלית של 

את מספר  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל או להקטיןעל פי הזכות,  עירייהשמורה ל .3.3.2

 רשאי להציב במרחב השירות. מפעיל השירות הכלים ש
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 הכלים יעמדו בכל תקן או הנחיה מחייבת נדרשת על פי החוק.  .3.3.3

ו/או העירייה יהיו רשאיות לפנות כל  העירייה. המפעיל יוודא כי כל כלי נושא מספר מזהה .3.3.4

הה כאמור תוך השתת הוצאות הפינוי על המפעיל וללא אחריות כלי שאינו נושא מספר מז

 לנזקים שיגרמו לכלים עקב פינויים כאמור. 

על מבקש ההיתר לצרף תצהיר אודות יכולותיו לעמוד בדרישה, לרבות הוכחת אמצעים  .3.3.5

 לאיזון חדש של צי הכלים במרחב השירות על מנת לעמוד במכסה שנקבעה.  

 חניית קורקינטים חשמליים  .3.4

יש להחנות את הכלי בצמוד לאבן השפה במדרכה ובמקביל לכיוון הדרך ו/או צמוד לגדר  .3.4.1

 הבניין ולאורכו.

החניה תאפשר מעבר חופשי להולכי רגל וציבור המשתמשים ובכל מקרה לא פחות מרוחב  .3.4.2

  .מ' 3.1של 

מטרים משער הכניסה למוסדות חינוך והקהילה המשרתים  50אין לחנות במרחק של  .3.4.3

והמפעיל ימנע אפשרות העמדתם  מטר ממוסדות חינוך תיכוניים 200 -טינים ובעיקר ק

 במיקומים האמורים

אין לחנות בחניה אסורה על פי כל דין, לרבות לא במקומות בהם מוצב תמרור המורה על  .3.4.4

 בגינות ציבורית, בתוך בניינים, במרחב פרטי וכיו"ב.  ,איסור חניה

 אין לחנות במקום המהווה סיכון, הסתרה, מפגע או חסימה.  .3.4.5

לרבות )בעת החניה אין לחסום כניסות לבתים או מעברים, מעברי חציה, או תחנות אוטובוס  .3.4.6

 . (רחבת תמרון לכיסא גלגלים הצמודה לתחנה

  .בסמוך או בקדמת חזיתות של בתי עסק םכלי /להחנותאין להשאיר/להעמיד .3.4.7

בתחום שבילי אופניים, בכביש ובתחום שטח חניה  קורקינט להחנות/אין להעמיד/להשאיר .3.4.8

 מוסדרת. 

להחליט על הגבלות ותנאים נוספים מעת לעת ובאחריות  ותהעירייה רשאיו/או  העירייה .3.4.9

 . , ולדאוג לקיומןלעדכן את המשתמשים, מפעיל השירות להתעדכן בדבר ההגבלות

הם תאסר החניה )הנ"ל יכונו לשם הנוחות תהא רשאית להגדיר איזורים ב העירייהיודגש כי  .3.4.10

מפעיל השירות, כי לא ויוודא ידאג "(. באזורים מוגבלי חנייה, אזורים מוגבלי חנייה"

תעדכן  העירייה. )ככל שיהיו( ה הייעודייםתתאפשר נעילת כלים החונים מחוץ לתאי החניי

ת מתחייב לעדכן את מפעיל השירות על אזורים חדשים שהוגבלה בהם החניה ומפעיל השירו

 את המשתמשים. 

ברחבי העיר וכן  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האזורים מוגבלי החניה העירייה .3.4.11

על המבקש לצרף מסמך לשנות את מקומות החנייה היעודיים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

, אופן התמודדתו ודרכי אכיפת החיובים האמורים על המפרט את אופן עמידתו בתנאי זה

 . ו ועל משתמשיםעצמ

ומבלי לגרוע מזכות במקרה של חניה בניגוד לדין ו/או בניגוד למסמכי הקול הקורא,  .3.4.12

העירייה להטיל קנסות וסנקציות אחרות בהתאם לחוקי העזר ולהוראות המחייבות  
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  לחוק העזר. 64בהתאם לקבוע בסעיף את מפעיל  סלקנורשאית  העירייההרלוונטיים, תהא 

במקרה של חניה המהווה הפרעה ומטרד, מתחייב מפעיל השירות לפנות את הקורקינט  .3.4.13

בתוך שעתיים, לכל המאוחר, מרגע בו נודע לו על החניה. במקרים חריגים, תהיה רשאית 

, ללא כל אחריות מצידה או מצד העירייה לנזקים שיגרמו לפנות את הכלי בעצמה העירייה

ולהשית את הוצאות הפינוי על מפעיל ינוי כאמור, לכלים עקב או בקשר או במהלך הפ

 השירות. 

ינקוט בכל הצעדים הדרושים לשם קיום הוראות סעיף זה לעיל על ידו ועל ידי  המפעיל .3.4.14

 המשתמשים. 

 כפיפות לתקנים, חוזים והנחיות   .3.5

 הפעלת השירות תתבצע בכפיפות ובהתאמה:  .3.5.1

 להוראות קול קורא זה.  .3.5.1.1

 להגדרות רישיון עסק של מפעיל השירות.  .3.5.1.2

 לחוקי ותקנות התעבורה.  .3.5.1.3

 לחוקי עזר עירוניים.  .3.5.1.4

 . העירייהלהנחיות  .3.5.1.5

 לכל דין והנחיה רלוונטיים נוספים.  .3.5.1.6

 העברת מידע  .3.6

מפעיל , ימסור העירייהקודם להתחלת השירות ובכל מועד בו יידרש לעשות כן על ידי  .3.6.1

שר עימו כן הדרכים ליצירת קאיש קשר מטעמו ושתכלול את פרטי הודעה  עירייהל השירות 

 בכל שעות היממה. 

 . האחראי מטעמהתיידע את מפעיל השירות על זהות הגורם  העירייה .3.6.2

  :תתבצע על בסיס חודשי, כדלקמן ,נסיעותהעברת נתונים פרטניים על  .3.6.3

אחת לחודש בסיס נתונים אנונימי אודות הנסיעות  עירייהמפעיל השירות יעביר ל .3.6.3.1

 שבוצעו בכלים שהוצבו על ידו במרחב השירות לרבות: 

 תאריך ושעה מדויקים של התחלת הנסיעה .3.6.3.1.1

 הצגת מסלול הנסיעה על גבי מפת העיר .3.6.3.1.2

 משך זמן הנסיעה בדקות  .3.6.3.1.3

  במטרים אורך הנסיעה .3.6.3.1.4

 נקודת התחלה  .3.6.3.1.5

 נקודת סיום  .3.6.3.1.6

 . העירייהשיהא מקובל על  (כגון אקסל)הנתונים יועברו בפורמט טבלאי  .3.6.3.2

של  היה זהה לכמות הנסיעות החודשית שבוצעו בכליםישורות בטבלה מספר ה .3.6.3.3

 . ספק השירות
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פרטים נוספים בדבר אופן העברת המידע מבחינה טכנית, ימסרו למבקש ההיתר  .3.6.3.4

תהא רשאית לשנות  העירייהמובהר כי  .ו/או לאחריו בסמוך למועד מתן ההיתר

  בכל אופן בו תראה לנכון את אופן מסירת המידע, סוג המידע שנמסר והיקפו.

  (:אנונימי, אחת לחודש)העברת נתונים אודות פרופיל המשתמשים  .3.6.4

פילוח משתמשים ברמה חודשית לפי קבוצת גיל, מגדר, עיר וכן תדירות שימוש  .3.6.4.1

 וכל מידע נוסף אודות פרופיל המשתמש. 

 דיווח על אירועים חריגים:  .3.6.5

מפעם לפעם  העירייהכהגדרת מונח זה להלן ו/או כפי שתקבע קרות אירוע חריג, ב .3.6.5.1

דיווח  עירייהמסור ליידרש מפעיל השירות לבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

האירוע החריג / האירועים החריגים בתוך פרק זמן שלא יעלה על  מיידי ומסודר

 שעות.  48על 

 : הינו אחד מהאמורים להלן ,אירוע חריג .3.6.5.2

בין אם היה מעורב בה רק משתמש הכלי ובין אם היו , תאונה .3.6.5.2.1

 מעורבים בה משתמשי דרך אחרים. 

אירוע בו משתמש הכלי פגע במתכוון או שלא במתכוון ברכוש פרטי  .3.6.5.2.2

 או ציבורי. 

 נוהג בכלי.  18משתמש  מתחת לגיל  נתפסאירוע בו  .3.6.5.2.3

 ים הבאים: הדיווח יכלול לכל הפחות את הנתונ .3.6.5.3

 פירוט האירוע ככל שידוע למפעיל השירות;  .3.6.5.3.1

 מיקום האירוע, מועד האירוע ושעת האירוע;  .3.6.5.3.2

 גיל המשתמש שהיה מעורב באירוע;  .3.6.5.3.3

 האם היו נפגעים בנפש או ברכוש;  .3.6.5.3.4

 אמצעים למיגור האירועים החריגים מסוג זה.  .3.6.5.3.5

בנוסף יעביר מפעיל השירות אחת לחודש דו״ח מרוכז של כל האירועים החריגים כאמור  .3.6.6

לעיל, וכן דיווח מסודר בכל הנוגע להשחתת הכלים שברשותו או גניבתם, לרבות מידע בנוגע 

 למיקום התרחשות האירוע. 

 
  הגבלת השימוש בכלי .3.7

, אשר 18מלאו לו  למי שטרםמבקש ההיתר יציג תכנית מפורטת למניעת שימוש בכלים  .3.7.1

תכלול, לכל הפחות, חיוב סריקה של תעודה מזהה כתנאי להרשמה לשירות וכן הגבלת 

)היינו, רק בעל החשבון יהא רשאי לנהוג  מספר המשתמשים לכל חשבון לתעודה מזהה אחת

 . בכלי(

  זמינות .3.8

מעט )ל ימים בשנה 364שעות ביממה במשך  24מפעיל השירות יהיה פעיל  מערך ההשכרה של .3.8.1
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 . יום כיפור(

אשר תהיה נגישה לכל  הפעלת מערך הקורקינטים תיעשה באמצעות הפעלת אפליקציה, .3.8.2

הנעילה בתחילת  ואשר תאפשר את נעילת הקורקינט לאחר סיום השימוש ואת ביטול

 השימוש. 

 למען הסר ספק מובהר כי הקורקינטים יהיו זמינים להשכרה במהלך כל שעות היממה.  .3.8.3

 העירייהאיר המשתמש את הקורקינט במקום שיקבע או יאושר על ידי בתום השימוש, יש .3.8.4

כשהכלי זמין  כמפורט לעיל, ו/או במקום הולם שאין בו משום הפרעה כלשהי לציבור הרחב,

   למשתמש שיבוא אחריו.

 התנהלות מפעיל השירות מול המשתמשים  .3.9

)ולכל הפחות  שפותמערך ההשכרה יופעל, כאמור, באמצעות אפליקציה אשר תונגש למספר  .3.9.1

  .לעברית ולאנגלית(

על המפעיל השירות להפעיל מוקד לפניות הציבור, אשר ייתן מענה וטיפול בכל נושא  .3.9.2

 הרלוונטי למערך ההשכרה. 

לפחות. המוקד ייתן מענה בכל נושא  23:00עד  07:00 על מוקד הפניות לפעול בין השעות .3.9.3

 תלונות וכדומה. , ורישום, תשלומים, תפעול, הסדרה הרלוונטי למערך, כגון: הצטרפות

במידה ומשתמש השאיר הודעה למוקד הפניות בשעות בהן אין מענה טלפוני, יקבל  .3.9.4

 שעות מעת פנייתו.  12המשתמש תשובה לא יאוחר מ־ 

עם תחילת  (עברית ואנגלית לפחות)על מפעיל השירות להקים אתר אינטרנט רב לשוני  .3.9.5

 הפעלת מערך ההשכרה. 

יקבע על ידי מפעיל השירות והוא יהיה רשאי לשנות את עלות ההשכרה עלות ההשכרה ת .3.9.6

אך תוך הקפדה כי המחיר שיידרש על ידו בגין שימוש בקורקינטים לא יעלה על  בכל עת

 . המחיר הנגבה על ידו באתרים אחרים בהם הוא פועל

לא תהיה כל אחריות לביטחון המשתמש ו/או לתקינות המערך, ולא יהיה כל קשר  עירייהל .3.9.7

 משפטי או אחר בינה לבין המשתמשים במערך ההשכרה. 

מפעיל השירות יכין ויישם תוכנית להגברת השמירה על חוקי התעבורה לרבות חבישת  .3.9.8

 קסדה ואיסור הרכבה ויצרף את התוכנית לבקשה לקבלת היתר זמני. 

 
  אחריות, שיפוי בנזיקין .3.10

באחריות לכל אבדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לכלי  ושאיעירייה לא ו/או ה העירייה .3.10.1

המובאים על ידי  ("הקורקינטים" להלן:)הרכב ו/או כלים אחרים ו/או הקורקינטים ו/או 

  למרחב הציבורי.( "המפעיל" להלן:)מפעיל השירות 

באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  העירייה לא תישאו/או  העירייה .3.10.2

למפעיל, עובדיו, לכל הפועל בשמו ומטעמו, לקבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בקשר 

 ו/או כתוצאה מההתקשרות. 

העירייה לא תישא באחריות לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד ו/או  העירייה .3.10.3
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הנובע בקשר או  ןוהבאים מטעמ ולמי מעובדיהן עירייהו/או ל רייהעישלישי כלשהו ו/או ל

 כתוצאה מההתקשרות ו/או מהשימוש בקורקינטים. 

מפעיל השירות מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ומי מטעמה, על פי דרישתה הראשונה   .3.10.4

בכתב של העירייה, על כל תביעה שתתבע בה ו/או כל סכום שתחויב לשלם לרבות הוצאות 

משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם כאמור ו/או נזקים 

העירייה תודיע למפעיל על תביעות ו/או דרישות כאמור הקשורים לשימוש בקורקינטים. 

 ותאפשר לה להתגונן מפני התביעות ולהגן על העירייה מפניהן. 

המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לרכוש במרחב הציבורי להם אחראי המפעיל לעיל על  .3.10.5

 פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה. 

  ביטוח .3.11

קול קורא זה ועל פי כל דין, ממועד מתן היתר ההצבה מבלי לפגוע באחריות המפעיל על פי  .3.11.1

הזמני או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות 

, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשת (לרבות כל הארכה שלה)

על קיום  בטופס האישור כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים

 להלן:)ב 'המצורף לקול קורא זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  מסומן כנספח  -ביטוחים 

, אצל חברת ביטוח המורשית בישראל, ולעניין ביטוח אחריות ("אישור קיום ביטוחים"

  מקצועית וחבות המוצר כל עוד עלולה להיות למפעיל אחריות על פי דין.

 המפעיל לכלול את התנאים הבאים: בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב  .3.11.2

 : העירייההמפעיל ו/או  –הינו  בפוליסות" המבוטחשם " .3.11.2.1

חברות בנות ו/או  העירייה ו/אוטוחי: לרבות י" לעניין הכיסוי הבהעירייה"

 .עובדים של מי מהןו/או  העירייהאחיות של 

והעירייה ואת  העירייהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את  .3.11.2.2

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בקשר עם  עובדיהן

 ההתקשרות. 

הביטוח יכלול גם נזקים הנובעים ו/או בקשר עם פריקה, טעינה, שימוש בכלי  .3.11.2.3

רכב ו/או אופניים חשמליים, אופניים אחרים וכלי תחבורה ו/או קורקינט 

 חוקית לבטחו בביטוח חובה. חובה  איןממונע או שאינו ממונע ש

מי  היה ותוטל על והעירייה העירייהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את  .3.11.2.4

אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו  מהן

 לעובדי המפעיל בקשר עם ההתקשרות. 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.  .3.11.2.5

מפעיל על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו הביטוח יכסה את אחריותו של ה .3.11.2.6

 ומטעמו של המפעיל ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו. 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  .3.11.2.7

 . ₪ 50,000 ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך



9 
 

, למעט מי מעובדיהןהעירייה וו העירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .3.11.2.8

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .3.11.2.9

ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, , הודעה בכתב עירייהשתימסר ל

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.  60 במכתב רשום,

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך  (אם יש כזה)יף בפוליסות המפעיל כל סע .3.11.2.10

כלשהי את אחריות מבטחי המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

העירייה הביטוח על או  העירייה , ולגביןעירייה וכלפי מבטחיהו/או ה העירייה

ירייה עו/או ה העירייהפי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 

ו/או  העירייהבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 

מבלי שתהיה לחברת הביטוח של המפעיל זכות תביעה ממבטחי והעירייה 

לחוק חוזה  59עירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף ו/או ה העירייה

ענה של . למען הסר ספק, מבטחת המפעיל מוותרת על ט1981-הביטוח תשמ"א

 .  ןעירייה וכלפי מבטחיהו/או ה העירייהביטוח כפל כלפי 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  .3.11.2.11

קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין ביטוח אחריות 

מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של החברה 

 המבטחת, המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקוח. 

חריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות ביטוחי המפעיל יכסו את א .3.11.2.12

 פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק. 

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח  העירייה .3.11.2.13

והמפעיל מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע  עירייהל

 בהתאם לתנאי הקול קורא.  העירייה כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש

המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי  .3.11.2.14

לקבלת ההיתר הזמני, ואולם אי המצאתו לא  ומקדמיהמבטח הינו תנאי מתלה 

תגרע מהתחייבויותיו של המפעיל על פי קול קורא זה ו/או על פי כל דין. לא 

ד תום תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל יום לפני מוע 14-יאוחר מ 

להפקיד בידי העירייה את אישור הביטוח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו 

לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה התחייב 

 לערוך ביטוח. 

 המפעיל יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש -ביטוח כלי רכב .3.11.2.15

רין או בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל במיש

נזקי גוף בגבולות  מפניחבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות 

וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל  (ביטוח חובה)אחריות בלתי מוגבלים 

ת מהנקוב שלא יפחכיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום 

ספק מוסכם כי הסר . למען בנספח אישור הביטוח שיוגש בחתימת המבטח

המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים 
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 נעים ממונעים מכל סוג. 

הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה  מכני" וציוד רכב כלי" .3.11.2.16

 יפחתו יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא 

  .מהנקוב בנספח אישור הביטוח שיוגש בחתימת המבטח

רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי המפעיל  העירייה .3.11.2.17

מפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו כאמור לעיל, וה

על מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי קול 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  העירייהקורא זה. המפעיל מצהיר כי זכויות 

כל אחריות  ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או העירייהכמפורט לעיל אינה מטילה על 

לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, 

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי קול קורא זה ו/או 

על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין 

  אם לאו. אם נבדק אישור הביטוחים ובין

המפעיל מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .3.11.2.18

ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם 

ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי המפעיל יישא בכל מקרה בסכומי 

  ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל.

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי המפעיל כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  .3.11.2.19

שהיא מהתחייבויותיו בהתאם לקול קורא זה או כדי לשחרר את המפעיל מחובתו 

בגין כל נזק שהמפעיל אחראי לו על  ו/או העירייה העירייהלשפות ו/או לפצות את 

פי קול קורא זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם 

ו/או  העירייהאלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 

 בגין נזק או הפסד. ןהעירייה ו/או מי מטעמ

או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור /האחריות ו גבולותמוסכם כי קביעת  .3.11.2.20

עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המפעיל שאינה 

פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי קול קורא זה. על המפעיל לבחון את חשיפתו 

לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. המפעיל מצהיר ומאשר בזאת כי 

ו/או מי מטעמה בכל  העירייהו/או דרישה כלפי  הוא מנוע מלהעלות כל טענה

  הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

מאחריות לכל  ןו/או מי מטעמואת העירייה  העירייההמפעיל פוטר את  .3.11.2.21

ו/או  העירייהאובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי 

ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  שמש לצורך מתן השירות,העירייה ו/או המ

בגין אובדן ו/או נזק  ןהעירייה ו/או מי מטעמו/או  העירייהו/או תביעה כלפי 

  כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 
 
  הגשת בקשה להיתר זמני .4

ים שיתופיים להשכרה מוזמנים גורמים המעוניינים לקבל היתר זמני להצבת קורקינטים חשמלי .4.1
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  בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים במסמך זה. 12:00בשעה  13.04.22עד ליום  עירייהללפנות 

)מזל חג'יאן   mazal@bet-shean.org.il באמצעות מייל לכתובתמזמינה ל תוגש הבקשה .4.2

 הנלווים הדרושיםובצירוף כל המסמכים  באמצעות נספח א' לקול קורא זה (ת לשכת מנכ"למנהל

  :כדלקמן

  מסמכי הקול הקורא כאשר הם חתומים בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימה. .4.2.1

תצהיר אודות יכולות מבקש ההיתר לעמוד בדרישות המפורטות לגבי צי הכלים, לרבות  .4.2.2

  הוכחת אמצעים לאיזון חדש של צי הכלים במרחב השירות על מנת לעמוד במכסה שנקבעה.

חיוב סריקה  למניעת שימוש בכלים ע"י קטינים, אשר תכלול, לכל הפחות,תכנית מפורטת  .4.2.3

של תעודה מזהה כתנאי להרשמה לשירות וכן הגבלת מספר המשתמשים לכל חשבון 

 לתעודה מזהה אחת. 

 תוכנית להגברת השמירה על חוקי התעבורה לרבות חבישת קסדה ואיסור הרכבה.  .4.2.4

  ב' חתום על ידי חברת הביטוח. אישור קיום ביטוחים בנוסח המפורט בנספח .4.2.5

האמורה עד מייל בכתובת  shean.org.il-mazal@bet -ניתן להגיש בכתב ל שאלות הבהרה .4.3

04-באחריות הפונים לוודא טלפונית קבלת המייל לטלפון שמספרו  .00:12 שעהב  07.04.22 ליום

 shean.org.il-www.betפורסמנה באתר העיריה בכתובת השאלות והתשובות ת .6489405

תחת הלשונית "מכרזים ודרושים". באחריות הפונים לעקוב אחר הפרסומים. יש להגיש את 

חלק בלתי נפרד ממסמכי התשובות חתומות יחד עם הפניה מאחר שהשאלות והתשובות מהוות 

 הקול הקורא. 

מבקשי ההיתר בבקשה לקבלת הבהרות ו/או להשלמת מסמכים תהיה רשאית לפנות ל העירייה .4.4

 ופרטים כלשהם. 

  
  

 נספחים: 
 בקשה לקבלת היתר זמני  – נספח א'

 אישור קיום ביטוחים  – ב'נספח 
 נוסח היתר הצבה זמני  –'נספח ג 

  
  
  
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
  

 שיתופיים להשכרה במרחב הציבוריהנדון: בקשה להיתר זמני להצבת קורקינטים חשמליים 

http://www.bet-shean.org.il/
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  :פרטי מבקש ההיתר .א

  
 שם המבקש:  ח.פ:.  

  
  
  

 כתובת:  טלפון:  דואר אלקטרוני: 
  
  
  
  

  
  פרטי איש קשר: .ב

 שם פרטי:  שם משפחה:  תפקיד: 
  
  
  

 טלפון במשרד:  טלפון נייד:  דואר אלקטרוני: 
  
  
  

  
  

לקבלת היתר זמני להפעלת כי קראתי בעיון את מסמכי הקול הקורא ומאשר  מצהיר/האני הח"מ 
וכי התנאים בע"מ  בית שאןלפיתוח  עירייתשפורסמו על ידי  בית שאןמערך קורקינטים בעיר 

לקבלת ההיתר הזמני להצבת קורקינטים חשמליים להשכרה במרחב הציבורי ידועים ומובנים 
 לי. 

בחתימתי על מסמך בקשה זה, הריני מסכים ומתחייב לעמוד בכלל התנאים המפורטים במסמכי 
 הקול הקורא וכפי שידרשו מעת לעת על ידי העירייה וזאת לאורך כל תקופת ההיתר הזמני. 

  
  
  
  

                _____________       ______________________________________________________ 
 תאריך חותמת  חתימה +            תפקיד         שם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 
 

 ביטוחים קיום ב' אישורנספח 
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 אישור קיום ביטוחים

הנפקת האישור תאריך 
(DD/MM/YYYY) 

 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף ביטוחפוליסת אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 קש האישור.בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

 האישור מבקש עמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

 שם: 
 ומי עיריית בית שאן

 מטעמה ו/או גופים עירוניים
 שלובים

 
 )"המזמין"/"המרשה"(

 שם:
 

 

 ו/או המזמין

 שירותים ☒

 

 מזמין שירותים☒

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ

 מען בית שאן 1רחוב ירושלים הבירה   מען: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה
בסיס 
תמליל 

"ביט" או 
 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

לציין קוד כיסוי בהתאם  יש
 לנספח ד'

רכוש ציוד לצורך 
 הפעילות 

 ויתור תחלוף,  309    ערך כינון    
 "ראשוניות",328

 אח' צולבת,  302    8,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,  304
 קבלני,  307
 ויתור תחלוף, 309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 המבקש בגין המבוטח,  321
 המבקש כצד ג, 322
 ",ראשוניות" 328
 , רכוש המבקש צד ג 329

ביטול סייגי אחריות: 
 )אלא אם בוטח בנפרד( מקצועית

 ,רשלנות רבתי

 אחריות מעבידים
 אם מועסק עובד  –

 ויתור תחלוף,    309    15,000,000    
 מבוטח נוסף,  319
 "ראשוניות",  328

 אחריות מקצועית
 אם שולב בצד ג אלא –

מועד חתימת   
החוזה או תחילת 

 -פעילות בפועל 
 המוקדם

 אח' צולבת,  302    2,000,000 
 הרחב שיפוי,  304
 ויתור תחלוף,        309
המבקש בגין המבוטח,  321
פרטיות,  326
 "ראשוניות",  328
      כחוק    בשכר הסעה – חובה ח', 6גילוי  332
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 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינויביטול/שינוי הפוליסה 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 :חתימת המבטח

, 014 (:בנספח ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין  פירוט השירותים
 ., נשוא הביטוח כולל הפעלת מערך להשכרת קורקינטים בשטחים ציבוריים שהוקצו לכך096, 092, 072, 070
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 'גנספח  
  נוסח היתר הצבה זמני

  
לחוק עזר לבית שאן )שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים(  )א(48יף מכח סעהיתר הצבה זמני 

 2021 –התשפ"א 
 

  ____________: היתר מס' .א
  

  :פרטי בעל ההיתר .ב
  

 שם המבקש:  ח.פ:.  
  
  
  

 כתובת:  טלפון:  דואר אלקטרוני: 
  
  
  
  

  
מספר הקורקינטים החשמליים השיתופיים להשכרה אותם רשאי בעל ההיתר להציב ברחבי העיר  .א

  : __________בית שאן
  

  תוקף ההיתר מיום ________ ועד ליום__________  .ב
  

וכן  (לרבות התנאים להעמדת הכלים במרחב הציבור)ההיתר כפוף לתנאים המפורטים בקול הקורא  .ג
  אשר יתעדכנו מעת לעת.( בית שאן עירייתמזמינה )בכפוף לכל דין ולהנחיות ה

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,רב כבודב

 בית שאן עיריית
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 נספח ד'
 1976-ציבוריים, התשל"וב' לחוק עסקאות גופים 2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' 

 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

בתמיכה אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה  .1
 )להלן: "ההליך"(. הפעלת קורקינטים חשמליים – 17/2022מס' קול קורא להצעה בהליך 

 
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

(, לא הורשע בפסק 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –יטת בעל השליטה בו )שליטה שבשל
-דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה להליך; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  1991
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להליך; –י אותו חוק לפ

 
גם בעל השליטה בו או  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם 

גם חבר בני  –המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
כמשמעותה בחוק הבנקאות  –אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר )שליטה 

, ואם הורשע 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981-ישוי(, התשמ"א)ר
במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם  –בעבירה אחת לפי אותו חוק 

במועד הגשת ההצעה להליך חלפו שלוש שנים לפחות  –הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 
 ההרשעה האחרונה. ממועד

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

 שם המשתתף: ___________________
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 התצהיר: _______________*חתימת נותן 

 
 

 אישור  עו"ד
 
 
 

אני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. _______________ )להלן: 
 (. "המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות 
הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך 
 ______________ ח.פ. _______________.

הנני מאשר בזאת כי _______________________ נושא ת.ז. _______________ , לאחר שהזהרתיו כי 
ות ההצהרה עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונ

 הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 הצהרה בדבר העדר קירבה -' נספח ה

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן 

 :17/2022מספר קול קורא ביחס ל

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)

 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2) –( ו 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 
הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב

ת ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן א
על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף 
לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד 

העירייה על פי החלטתה או על להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 
פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא 

 לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג

 מייד עם קרות השינוי.לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה 

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 

 

 עו"דאישור 

 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי שברח' 

_____________________ מר/גב' ___________________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. 

____________________/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם 

______ )להלן: "המציע"(. לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה ___________

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה 

 בפני.

 

 

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________
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 נספח סודיות –' ו' נספח

לעמוד בדרישות החוק  מחויבוהנני __________,  בתפקידב_______________ ואני עובד  :הואיל

 ;1981-התשמ"א, להגנת הפרטיות

ובמסגרת עבודתי הנני נדרש להרשאות גישה למאגרי מידע המכילים מידע רגיש אודות  :והואיל

 .רשותתושבי או/ו עובדי ה

 ;כהגדרתו להלן, או יגיע לידי מידע/ייחשף בפני ואו /ולצורך ביצוע האמור אקבל ו :והואיל

לרבות עובדיה  עיריית בית שאן,כל מידע וכל נתון על  -" מידע" -לצורך הסכם סודיות זה 

לרבות ומבלי לגרוע , או הקשור בה/או המצוי במשרדיה ו/או בקשר אליה ו/ותושביה ו

המכילים מידע זה עפ"י או תוכנות מחשב /או מאגרי מידע ו/מכלליות האמור מסמכים ו

 ;הגדרתו, ולמעט מידע שהינו נגיש ופתוח לעיון הציבור

 :לפיכך הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפניכם

יישמר על ידי , בפני במסגרת ביצוע עבודתי ףשייחשאו /או שיגיע לידי ו/כל מידע שיימסר לי ו .1

והכל בין במישרין , ובכתב ללא אישור מראש, אני לא אעשה במידע כל שימוש . בסודיות מוחלטת

 . ובין בעקיפין בין בישראל ובין מחוץ לישראל

לא אמסור ולא אגלה את המידע ו/או חלק ממנו, לצד ג' כלשהו. אם ובמידה שארצה להעביר את  .2

פעל על פי הנהלים להעברת פנה למנהל המאגר ואהמידע לצד ג' כלשהו לצורך ביצוע עבודתי, א

בחתימה של מקבלי המידע על התחייבות  ידה ומדובר בגוף חיצוני ילווה הדברתוך וידוא כי בממידע, 

 .שתגדיר עיריית בית שאןלשמירת סודיות בנוסח מכתב זה ו/או בנוסח אחר 

וכי , 1981א "התשמ  ידוע לי כי המידע או חלקו הינו מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות .4

 ."להנהפרה של הוראות החוק הפרת הוראות הסכם סודיות זה עלולה להוות 

 . התחייבויותיי הכלולות בהסכם סודיות זה לא יחולו על מידע שהינו בגדר נחלת הכלל .5

לגבי מידע שלא  זה ואילך סמךהתחייבותי על פי מכתב זה יישארו בתוקפן בכל עת ממועד חתימת מ .7

 .יפורסם ברבים

 :ולראיה באתי על החתום

 


