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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ
תחום ספקים בל  -עסקי שיווק וקישור למתן שירותי  התקשרויותנוהל 

 (PVהסולארי )
 

 מטרה .1

קידום ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת וצמצום השימוש בדלקים הוא יעד לאומי של  1.1

 עולמית אל עבר משק חשמל דל פחמן. הממשלה ממגמהישראל ומהווה חלק  מדינת

יעדי הייצור   ומתקבלות החלטות שעניינן הגדלתלהסכמים בינלאומיים,  מחוייבת

עמידה ביעד השאפתני שנקבע מחייב מאמצים רבים להקמת  .באנרגיה מתחדשת

 .מתקני ייצור חשמל
 

הינה חברה בבעלותה של עיריית  ("החברה")להלן:  סבא החברה הכלכלית לפיתוח כפר 1.2

 .("הרשות המקומית")להלן:  כפר סבא

בתחום הפוטו וולטאי / סולארי  ושיווקהחברה עוסקת מזה שנים בייזום תפעול  1.3

, שיווקה בתחום הסולארימכרזים ליוותה וערכה החברה  ובמסגרת עיסוקה,בישראל 

 .מוניציפאליים ורשויות רבותפים ייעצה לגוו פרוייקטים רבים

את שירותיה, החברה  מציעה ,המקומית כנסות לרשותהולהגדיל ה למקסם על מנת 1.4

בכל הקשור , ("הספקים" )להלן: בתחום הסולאריו/או יזמים קבלנים ו/או ספקים ל

בהקמת  גורמים מוניציפאליים ו/או עסקיים המעוניינים בין עסקי וקישור לשיווק 

  זה בתחום הנותנים שירותי הקמה והתקנה מלאים לבין ספקיםסולאריות מערכות 

 .("השירותים" )להלן:

מקסם פעילות עסקית של הרחיב וללחברה מערך שיווק וייעוץ רחב, המסוגל לכאמור,  1.5

 .דרישות אשר יפורטו להלןכלל הספקים העומדים ב

בהתאם להיקף  יהיהאשר  שכר טרחה תיגבה החברההחברה  שירותיבעבור יודגש, כי  1.6

כאשר כלל תנאי ההתקשרות לרבות שכר הטרחה,  – הפרוייקט, מאפייניו ומורכבותו

 .יוסדרו בהסכם ייעודי שייחתם בין הצדדים

 .השירותים על ידי החברהנוהל זה נועד להסדיר את נהלי העבודה בהתקשרויות למתן  1.7

 תנאים להגשת בקשה .2

תוגש על ידי  ,שירותיםקבלת התקשרות עם החברה לצורך הציע הצעות ללהבקשה  2.1

ומעלה ופעילה  "חש 10,000,000חברה )ח.פ / ע.מ( העוסקת בפרוייקטים בהיקף של 

 .שניםשלוש בשוק הסולארי כבר למעלה מ 

להוכחת האמור, יוצגו מסמכים המוכיחים את התנאים לעיל )תעודת התאגדות, קו"ח  2.2

יקטים בתחום לצד היקף הייצור והיקפם ומספר פרוי המפרטים את פעילות החברה

 .הכספי, מספר עובדים וכיוצ"ב(
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 והטיפול בה אופן הגשת הבקשה .3

מאת  יםשירותה תקבלהציע הצעה להתקשרות לצורך בקשים אשר מעוניינים למ 3.1

המצורפים לו כשהם והנספחים הטפסים , בצירוף מסמך זה להגישהחברה נדרשים 

  בהגשה ידנית למשרדי החברה  ,עמוד ועמוד כלתחתית בבחתימה וחותמת, חתומים 

 liatp@ksaba.co.il :דואר אלקטרוניל שליחהבאמצעות  או

 להלן רשימת הטפסים:

 והמסמכים והאישורים הנדרשים בטופס. טופס הגשת בקשה –1טופס 

 .ושמירה על סודיות התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים – 2טופס 

 .1974גופים ציבוריים, התשל"ו,  תצהיר לפי חוק עסקאות – 3טופס 

 תצהיר היעדר הרשעות. – 4טופס 

 

ל חוזר "אבאמצעות דו על המבקש האחריות לוודא כי בקשתו התקבלה אצל החברה 3.2

 למשרדי החברה.טלפון אמצעות או ב

ותהיה רשאית לפנות  הבלעדי דעתהפי שיקול החברה תבחן את פניית המבקשים על  3.3

 -ו/או השלמת מסמכים רלבנטיים  ו/או מידע נוסף למבקשים בשאלות ו/או הבהרות

 .הבלעדי של החברה על פי שיקול דעתהו - או בעל פה ככל שיידרשו/בכתב 

להתקשר עם המבקש, לטובת אספקת ככל והחברה תחליט כי היא מעוניינת  3.4

מטעמה הסכם ההתקשרות  /החברה  את תנאי ההתקשרות תעביר אליו  – השירותים

 המבוקש עבור מתן השירותים. היתר שכר הטרחהבו יפורט בין 

בקשות בתוך פרק זמן מסוים או בכלל וכי למובהר כי החברה אינה מתחייבת להשיב  3.5

 בטיפול החברה בבקשה בכל שלב שהואאו /ו אין בעצם קבלת הבקשה על ידי החברה

 משום הבטחה ו/או התחייבות להתקשרות עם מי מהמבקשים.

חוזה בין המבקש לבין החברה, לא יסתמך המבקש על כל עוד יובהר כי עד לחתימת  3.6

הודעה ו/או אמירה מצד החברה. וידוע למבקש כי לחברה שיקול דעת מוחלט לסגת 

 מההתקשרות ככל ולא נחתם הסכם מחייב בין הצדדים.

עוד יובהר כי נוהל זה יכל ויתעדכן מעת לעת, על פי צרכי החברה ובהתאם לכל דין, ועל  3.7

 ר, עובבאתר החברה תקשרות להתעדכן בנוהל זה מעת לעתהמעוניינים בה

  להתקשרותם עם החברה.

 
 

 

 בברכה,
   החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ    
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 1טופס 
 להתקשרות עם החברה טופס בקשה 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

 

 פרטי המבקש:  .א
 

 ___________________________ע.מ/ח.פ:     :________________________החברה שם

 _______________________________טלפון: ________________כתובת: ___________

 ________________________________________________דואר אלקטרוני: _________

 

 :הרשאים לחתום בשם המבקשמורשי חתימה 

 __________________תפקיד /________  ת.ז. _______________  מעמד ________  מלאשם 

 שם מלא  ________________  ת.ז. _______________  מעמד /תפקיד __________________

 שם איש הקשר מטעם החברה: _________________  טלפון: ______________________               
 

 :ם נדרשיםפרטי .ב
 
: שנת הקמת החברה, שנות פעילות בתחום הסולארי, המפרטים אתקו"ח  (ב)תעודת התאגדות  ( א) .1

  המלצות (ג)מספר עובדים, פרוייקטים מובילים )הסבר על הפרוייקטים, היקף ייצור, היקף כספי( 
 גופים עסקאות חוק לפי חשבונות לניהול תקף ( אישורהבמקור ) מס על ניכוי תקף ( אישורד)

 .1976-ו"התשל ,ציבוריים

 
 

 

  מדוע הנכם מעוניינים בשירותים מושא נוהל זה .ג
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

 
________________________ ________________________ 

 חתימה                     תאריך                  

 
 לתאגיד -דין  אישור עורך

________, __________אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______

המציעה _____________ _____________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ת"ז ___

 ובהתאם לכל דין.ציע תקנון המהתאם להוראות ב"( מציע)להלן: "ה מסגרת הנוהל המפורט לעילב הצעה

 

 ________________תאריך:  _____________________, עו"ד                   
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 2טופס 
 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
 

המורשה לחתום ולהתחייב בשם  ______________, ת.ז. _______________ ,מטה החתוםאני, 
חברת  ____________________    ע.מ/ח.פ מתחייב בזאת בשם  הספק כהגדרתו להלן,

הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ  החברה כלפי(  "היזם/ " "הספק_____________ )להלן: "
 :כדלקמן )להלן:"החברה"(

, להודיע ולא, בתמורה שלא או בתמורה להעניק ולא, שהיא דרך בכל להעביר ולא, בסוד לשמור
, המטעמ ומי העובדי החברה, למעט, אדם כל לידיעת להביא או, להעתיק, לגלות, לפרסם, למסור
 מסמך, נתון, מידע ידיעה כל השירותים המפורסמים בנוהל זה,  מושא אשר מטעמי מי או/ו עובדי

 או/ו חזותי באופן או/ו פה בעל או/ו בכתב, ידי על המועסקים אל או/ו אלי שיגיע אחר חומר וכל
, אל מול החברה חוזהה ביצוע במהלך, בחלקם או במלואם, אחרת דרך בכל או/ו מגנטית במדיה

 המידע: "להלן) ולאחריה תחילתה לפני, חוזהה תקופת במהלך זאת וכל, החוזה ביצוע מתוקף או
 "(.הסודי

 לכך אקבל אם אלא, הסודי המידע של תיעודהיזם ם מטע מי ברשות או ברשותי לשמור שלא .1
 מאת דרישה בלתק עם מיד או, חוזהה תקופת בתום, לחברה ולהחזיר, בכתב החברה אישור את

 ידי על או דיי על שהתקבל הסודי המידע של תיעוד כל, המוקדם לפי, כן לעשותהחברה 
 .ידי על המועסקים

 בהקפדה לשמור. חוזהה בביצוע מטעמי למועסקים ורק אך הסודי למידע הגישה את להגביל .2
 או/ו אובדנו מניעת לשם הנדרשים הסבירים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט הסודי המידע את

 על ישמרו חוזהה בביצוע מטעמי המועסקים כל כי ולוודא אחראי להיות. אחר לידי הגעתו
, ימסרו, יודיעו, בתמורה שלא או בתמורה יעניקו ולא, שהיא דרך בכל עבירוי ולא, סודיות
 למעט, אדם כל לידיעת יביאו או, החוזה לביצוע בקשר שלא, ישתמשו או יעתיקו, יגלו, יפרסמו
 לצורך להם דרוש זה סעיף מושא אשר מטעמי מי או/ו עובדיי, מטעמה ומי עובדיה, החברה

 .אליהם שיגיע ככל, ממנו חלק או כולו הסודי המידע את, החוזה ביצוע

 נייניהלע או חוזהל הקשורים החברה לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע  .3
 .כמו גם את נתוני החוזה ביננו ככל וייחתם כזה החברה של האחרים

 בביצועהיזם ם מטע מהמועסקים אחד כל לידיעת זה התחייבות כתב של תוכנו את להביא .4
 .היזםהחוזה, לרבות כל היועצים, המומחים והקבלנים מטעם 

 כתב הוראות פי על לפעול אישית יתחייבו החוזה בביצועהיזם ם מטע המועסקים שכל לדאוג .5
 .עליו חתימה באמצעות זה תחייבותה

 אחד כל ידי על זה התחייבות בכתב האמורות ההתחייבויות מלוא לביצוע אחראי אהיה .6
. שילוחית אחריות לגבי הדין הוראות פי על, החוזה בביצועהיזם ם מטע מהמועסקים
 .בזמן הגבלה כל ללא, ולאחריה החוזה תקופת במהלך בתוקף ויהיו יחולו כאמור יהתחייבויותי

 :למידע ביחס יחולו לא כאמור ההתחייבויות .7

 כל מהפרת כתוצאה שלא, הכלל לנחלת כלשהו בזמן יהפוך אשר או הכלל נחלת הינוש .א
 ;החברה כלפי מחויב הנני בה אשר התחייבות

 ובלבד, מוסמכת רשות או שיפוטית רשות של לצו או/ו לדין בהתאם תידרש שמסירתו .ב
 להתגונן הל אאפשר, המידע למסירת הדרישה בדבר מידי באופן החברה את שאעדכן

 .האפשר כמידת בכךה ל ואסייע כנגדה
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 מתחייב ואני ,1981-תשמ"א, הפרטיות הגנת חוק הוראות לי ידועות, לעיל מהאמור לגרוע בלימ .8
 בהתאם אלא, חוזהה ביצוע כדי תוך אלי שיגיעו ובמידע בנתונים שימוש לעשות או למסור שלא

 .ל"הנ החוק להוראות

 החוזה ביצוע לצורך בו להשתמש הזכות למעט, הסודי במידע זכות יל תהיה לא כי לי ידוע .9
 ויועבראשר  שבהם האמצעים יתר או/ו המגנטית המדיה או/ו המסמכים כל וכי, לעיל כמפורט
 .בלבד החברה בבעלות ועניין צורך ולכל עת בכל ויהיו הינם (הסודי המידע) לרשותי

, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד, בו שימוש או הסודי המידע של גילוי או פרסום כי ידוע .10
 או/ו פלילית אחריות העלי להטיל או/ו, נזקים הל ולהסב החברה של הטוב הבשמ לפגוע עלול

 שימוש נעשה כי לי שהתגלה לאחר מיד, בכתב לחברה להודיע מתחייב אני לפיכך. אזרחית
 המידע מהו לרבות, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד סודי מידע נחשף כי או/ו הסודי במידע
 .החשיפה ומועד הסודי למידע שנחשפו הגורמים או הגורם זהות, שנחשף הסודי

 ובין במישרין בין, הל שייגרמו הוצאה או נזק כל בגין החברה את לפצות יםמתחייבו אנ כן כמו .11
 בכתב כאמור מהתחייבויותיי התחייבות הפרת עקב, דיןך עור טרחת שכר זה ובכלל, בעקיפין

 .זה התחייבות

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא  ,כי תומאשר המצהירהיזם  .12
לפי הסכם זה  התעמיד אותו או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותי

, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של היזם וביצועו לבין כל עניין אחר של
 , מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו, קשרים עסקיים ו/או אישיים. היזם

ודיע על כך מיד לחברה תכי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור,  תמתחייבהיזם  .13
בכתב, והחברה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור, לרבות הבאת 

וזאת אם או כל עוד לא יוסר החשש היזם ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת 
 .היזםהאמור על ידי 

בכל מקרה שבו ייוודע  מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של החברה להביא הסכם זה לידי סיום, .14
ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דעתה של החברה היזם לחברה, בין באמצעות 

להימצא במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בהקשר למתן  האו עלול המצויהיזם 
 חברהעל פי הסכם זה, תהא החברה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה ל השירותי

כל טענה, דרישה או  חברה המנהלתובמקרה זה לא תהא ל -ימים מראש  (7המנהלת שבעה )
 תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________

 אישור עו"ד

מר/גב'  אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני

__________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, 

וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 

 

   ___________________                                               _______________ 

      

 חתימה וחותמת       תאריך   

 
 



6 

 

 3טופס 
 1976-, התשל"ותצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
 מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את"אני הח

 :ה בזאת כדלקמן/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/האמת וכי אהיה צפוי
 
 _______________________  )שם המציע(.ב )תפקיד( ________________ כ. הנני משמש 1
 . הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.2
 :.  יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן3

 ;***ביותר משתי עבירות **אליו לא הורשעו *המציע או בעל זיקה 
, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ***ביותר משתי עבירות **אליו הורשעו *המציע או בעל זיקה 

 .חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
 .1976-ו"ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" * 

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –** "הורשע" 
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  1987-ז"מינימום, התשמעבירה לפי חוק שכר  " –עבירה " ***

לחוק להגברת האכיפה  2. ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1991-א"כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ
 וק., גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו ח-2011ב"של דיני העבודה, התשע

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן. 4
)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'   

 .ציע"( אינן חלות על המחוק שוויון זכויות"
 והוא מקיים אותן. ציעלחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציע. למ5

 :להלן
 עובדים. 100-מעסיק פחות מ ציעהמ –( 1חלופה ) 
ל משרד העבודה "עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ 100מעסיק  ציעהמ –( 2חלופה ) 

 –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך  9עיף הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס
העבודה הרווחה ל משרד "התחייב בעבר לפנות למנכ ציעלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמ

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9( הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 2)

 ליישומן.
מנכ"ל משרד מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה ל ציעהמ –לעיל  5בסעיף  2שסימן את החלופה  ציע. למ6

)ככל שתהיה  המועצהימים ממועד התקשרותו עם  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 
 התקשרות כאמור(.

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

 

________________                 _______________ 
 שם וחתימת המציע                           תאריך                                    

 
  

 אימות
 

 לתאגיד -אישור עורך דין 
 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 
)להלן:  יזםהחברה / ספק/ ______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את 

 "המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין.
 

____________________                                            __________ 
 תאריך                                                          חתימה + חותמת     
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 4טופס 
תצהיר בדבר היעדר הרשעות

ת ת"ז מס'_______________, \נושא_________, _________ אני הח"מ מר/גב  .1

ע.מ  /ח.פ. ’______________ מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס

(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המשתתף""-_________)להלן

ת בזאת ובכתב \ה ומתחייב\צהירה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מ\צפוי

  כדלקמן:

( לחתום על תצהיר המשתתף"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1

) להלן:  בקשתי להיכלל במסגרת השירותים המפורטים בנוהל לעילזה בתמיכה 

 "(.המכרז"

 המשתתף לא הורשע: .1.2

פקודת מס ; 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.2.1

; חוק הפיקוח על 1975-הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

לחוק  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-המטבע, התשל"ח

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם , 1977-העונשין, התשל"ז

 . 1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

:_______________________ )ימולא בהתאם לדרישות ובעבירות הבאות .1.2.2

 המכרז(.

 או )מחק את המיותר(

המשתתף הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .1.3

הבאות:___________________________________________________ ) יש לפרט מתוך 

 העבירות המנויות לעיל(

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המשתתף  .2

 . 1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז שבנדון.  .3

_________________  _____________ ____________________  ________    

 תאריך             חתימה וחותמת עו"ד    תאריך        שם חתימה וחותמת 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המשתתף הינם  של המשתתף

מורשי חתימה מטעמו , ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור 

למכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם  ו/או הנוגע

המשתתף הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 

לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי 

 אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה. 

 

 


