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 מטא"ר /  אג"ת  /  אסטרטגיה 
 רמ"ח                      אסטרטגיה

 20-1209505 טלפון:
 20-1209545 פקס:

 י"ג באב, התשפ"א
 2222יולי  22

 12288122סימוכין: 
 

 
 
 

 פתח דבר
 
 

 רואה חשיבות רבה בקשר עם האקדמיה ובשיתוף פעולה מחקרי.משטרת ישראל 

 

בשנים האחרונות משטרת ישראל משלבת בקבלת ההחלטות ובתהליכים אסטרטגיים יישום 

 תיאוריות ושיטור מבוסס ממצאים.

 

אנו מאמינים בחשיבה ביקורתית ובחופש אקדמי ולצד אלו מחויבים להגן על זכויות הפרט, 

 לשמור על עקרונות בטחון מידע ואתיקה מקצועית. 

 
בעקבות פניות רבות נערכו שינויים בהסכם ההתקשרות ובמרכזם השינוי בסעיף הקניין הרוחני. 

 .של המשטרה הסעיף קובע כי זכויות הקניין ידונו בוועדת המחקרים

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה, 
   

 נצ"מ      ,      לינור קאן 
 אסטרטגיה          רמ"ח 
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 והמכירות     הרכישות   מחלקת
 28-2222212:                    טלפון
 22-1121822:                      פקס

  
 

 

 מחקרקול קורא להגשת הצעות ל

 2/2221מספר  

 12222122מעודכנת ליום  -2גרסה מס' 

 כללי: 21

להגיש הצעות לעריכת מחקרים בתחומים  מחקרמשטרת ישראל מזמינה בזאת מוסדות 

 הבאים: 

דיסציפלינריים בנושאי -שיטור ואכיפת חוק, קרימינולוגיה יישומית ומחקרים מולטי 1א

 פשיעה ושיטור. יינתן דגש ועדיפות לנושאים הבאים:

 קבוצות ייחודיות ושיטור מיעוטים.מגזרים,  .א

 פעילות פלילית במרחב הרשתי ופשיעת סייבר. .ב

 שירות מותאם לאזרח בעידן הטכנולוגי. .ג

 פשיעה כלכלית ומשמעויותיה. .ד

 אפקטיביות מצלמות הגוף. .ה

  הקורונה והשפעותיה על משטרת ישראל בהיבטים שונים. .ו

ול והכוונת תנועה ומודלים, אכיפה אפקטיבית של חוקי תנועה, ניה - תחום אגף התנועה 1ב

 שיטות ואמצעים לצמצום עבירות תנועה ותאונות דרכים. 

 '(ט, בנספח למחקר נוספים עניין נושאי ירוט)פ

כל הנוגע למחזור החיים של המשרתים משלב הגיוס דרך הקידום  –תחום משאבי האנוש  .ג

הפרישה, וכן תחום והשיבוץ, תנאי השירות, אקלים ארגוני, הלכי רוח ובדיקת עמדות עד 

 .המגדר והגיוון התרבותי

לרבות: הנדסה מכנית, תחבורה, שינוע, רכש, ניהול צי  -תחום הלוגיסטיקה המשטרתית 1ד

מערכות רכב, הנדסה אזרחית, הנדסת חשמל, בטיחות, ניהול מלאי ושרשרת אספקה, 

שיטות ניבוי  מכניות, תחזוקה מערכות ורכב, ארגון ושיטות, מודלים כלכלים,-אלקטרו

 וחיזוי.

 

 השיטה: 21

חוקרים המגישים את הבקשה  .המחקר בלבדשיתוף הפעולה הנו בין משטרת ישראל למוסד 

  .המחקר מוסדזאת תוך שהם מייצגים את יעשו ומקיימים קשר ושיח עם המשטרה 

 הינו אחד מאלה:, מוסד מחקר

-חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"חמוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותו ב .0.5

5911.  
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 מוסד מוכר על ידי הקרן הלאומית למדע. .0.0

הינו שת"פ אקדמי ללא תמורה  המחקרשיתוף הפעולה האקדמי בין המשטרה ובין מוסד  1א

כספית. במסגרת שת"פ זה משטרת ישראל תספק מידע, קבצים ונתונים סטטיסטיים 

רלוונטיים, וכן תאפשר איסוף מידע ונתונים בתוך הארגון בנושא כוח אדם ובאמצעות גישה 

 לשוטרים שיסכימו להשתתף במחקר, ככל שהדבר יהיה רלוונטי. 

 אגף התכנוןבליווי וייעוץ מקצועי של  -ם לנושא המחקר הגישה לשוטרים תתבצע, בהתא

2מדור מחקר או אגף התנועהאו של  מחלקת מדעי ההתנהגות2אגף משאבי אנוש, או של והארגון

 מי מטעמם, לצורך העשרת הידע הארגוני והפרסום האקדמי. 

המחקר ייכתב בשפה העברית ועל בסיס הכללים האקדמיים. אל המסמך יצורפו תקציר  1ב

חומרי רקע שנאספו נהלים, המלצות וכיווני פעולה על סמך המידע שנאסף ונספחים כגון: מ

 לטובת המחקר, ראיונות שנעשו לשם איסוף הנתונים ובמהלך המחקר וכיו"ב.

ואף יכול להישען על סקרים,  המחקר יכול להתבצע במתווה כמותי ואיכותני, בנפרד או גם יחד 1ג

 עפ"י הצורך.

ומרווח כפול בין השורות. יש  50בגודל  David, גופן Word: קובץ הצעת המחקר תוגש ב 1ד

 , לרבות הנחיות הנגישות. APA-להקפיד על ציטוט המקורות לפי הכללים המעודכנים של ה

המשטרה תלווה את המחקר ותוכל להעיר בו את הערותיה בכל עת על מנת שייטיב לענות על  1ה

 מטרת המחקר.

כם התקשרות עם משטרת ישראל, בנוסח המצורף כנספח יידרש לחתום על הס מוסד המחקר 1ו

 בין היתר, לצורך הסדרת מתווה המחקר, אבני דרך, מטרות, לוח זמנים ועוד. ד'

 :הגשת הצעות 31

המעוניינים להשיב ל"קול קורא" זה מתבקשים להגיש הצעת מחקר כמתואר  מחקרמוסדות  1א

 להלן.  4בסעיף 

 .מוסד מחקרניתן להגיש מספר הצעות מחקר בנושאים שונים על ידי אותו  1ב

הצעת המחקר שתוגש, תיחשב כזו שניתנה לאחר שמוסד המחקר עיין ובדק את תנאי הקול  1ג

הקורא וכל יתר מסמכיו, קיבל תשובות לשאלותיו, הבין והסכים להם ויהא מנוע מלהעלות כל 

תנאי כלשהו של ההזמנה לקבלת הצעות מחקר על כל  טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או

 פרטיה וחלקיה

 

 :תנאי סף 21

 ב': -לתחומים המופיעים בתתי סעיפים א' ו 2להצעות המוגשות עבור סעיף  1א

בתחום , החוקר מוביל המחקר2מנהל הפרויקט הינו לכל הפחות סטודנט לתואר שלישי

 הרלוונטי למחקר המוצע.

 לתחומים המופיעים בתת סעיף ג':  2להצעות המוגשות עבור סעיף  1ב

החוקר מוביל המחקר2מנהל הפרויקט הינו לכל הפחות סטודנט לתואר שני בתחום הרלוונטי 

 1למחקר המוצע

 לתחומים המופיעים בתת סעיף ד': 2להצעות המוגשות עבור סעיף  1ג

 1טי כעבודת גמר ו2 או מחקרסטודנטים להנדסה ו2או תואר ראשון  או תואר שני רלוונ
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 :לוח זמנים 51

 לכתובת מייל  25:22בשעה  1222222132שאלות הבהרה יוגשו עד לתאריך  1א

noyz@police.gov.il. 

לכתובת מייל  25:22בשעה   1222222132הצעות המחקר יוגשו עד  לתאריך  1ב

noyz@police.gov.il. 

אך  ,12.50.05-לאורך תקופת הפרסום ועד ה מחקר הצעות הגישליובהר  כי ניתן יהיה  1ג

או  ות שיוגשובהתאם להיקף ההצעות ותוכן ההצע ,חודשייםלנו אחת בחיי שיוגשוצעות ה

 .לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות

להעביר יהיה לא ניתן  לתאריך האחרון להגשת הצעות, ההצעה מוקדמתלאחר הגשת  1ד

 שאלות הבהרה ו2או להסתייג מתנאי ההתקשרות ו2או להגיש הצעה חדשה.

 ההתקשרות תהיה לפי תנאי ההסכם כפי שהיו במועד הגשת ההצעה.        

ל ככל שבמועד מאוחר יותר ישתנו התנאים2יעודכן הקול הקורא, תהיה משטרת ישרא  1ה

 .שהוגשו רשאית לבחון את שינוי תנאי ההתקשרות ביחס להצעה מוקדמות

 

 :אופן הגשת ההצעות 11

 :באמצעות להגישה נדרש, הז קול קורא במסגרת הצעתו להגיש המבקש מחקרהמוסד  1א

 פרטי המציע. – 'א נספח (5

 הצעת המחקר - 'ב נספח (0

 .תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים – 'ג נספח (1

 אישור מורשה חתימה. -נספח ה' (2

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  - 'ו נספח (1

   כנדרש לפי החוק הנ"ל.

   תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות. - 'ז נספח (4

 . ת ויתור סודיותהצהר – 'ח נספח (5
 

 :מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה 11

 קורות החיים של החוקרים המשתתפים במחקר כולל רשימת פרסומים במידה ויש.  1א

  תעודות המעידות על השכלת החוקרים. 1ב

 

 : ההצעותדרך בחירת  81

הצעה העומדת בתנאי הסף, תיבחן על ידי ועדה מקצועית אשר תבחר את הצעות המחקר  1א

 ישראל. אשר ברצון המשטרה לקיים. הרכב הוועדה המקצועית ייקבע ע"י משטרת

 במסגרת שיקולי הועדה המקצועית ייבחנו, בין היתר, הקריטריונים שלהלן: 1ב

o .מידת הרלוונטיות והתרומה למשטרת ישראל בזמן נתון 

o .מקוריות וחדשנות ההצעה 

o  מידת ישימות ההצעה לרבות סבירות השימוש במשאבים ונגישותם והיכולת

 למימושה בזמן סביר.

o 2המידע הנדרש למחקר. ככל שמשטרת ישראל יכולת המשטרה לספק את הנתונים

בהתאם לשיקוליה הבלעדיים, ומבלי שתצטרך לנמק את קביעתה, תקבע כי לא 

mailto:noyz@police.gov.il
mailto:noyz@police.gov.il
mailto:noyz@police.gov.il
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את הנתונים ו2או המידע הדרוש לצורך ביצוע מוסד המחקר ניתן להעביר ל

 המחקר, יהווה הדבר עילה מספקת לאי בחירתו של  המחקר. 

o .שיטות המחקר המוצעות 

o ואיי המחקר.פגיעה מינימלית בנש 

ההחלטה בדבר גוף המחקר עימו יתקיים שיתוף הפעולה לצורך ביצוע המחקרים המוצעים  1ג

וועדה מקצועית במשטרת ישראל ובהתאם עונים לדרישות קול קורא זה, תתקבל על ידי הו

 .5לתחומי המחקר שמפורטים בסעיף 

משטרת ישראל אינה מחויבת למימוש כל המחקרים המוצעים או חלקם. מספר המחקרים  1ד

 לשיקול דעתה הבלעדי של משטרת ישראל.נתון עמם יתקיים שיתוף פעולה 

זה, משטרת ישראל תהא רשאית לבחור בביצוע מחקר אשר  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1ה

 לעיל. 5ים על המפורט בסעיף יוצע במסגרת המענה לקול קורא זה, גם בתחומים נוספ

הועדה המקצועית תקבע, בין היתר, את בעלות הצדדים בזכויות קניין רוחני, ככל  1ו

 שתיווצרנה כתוצאה מהמחקרים אשר ייבחרו במסגרת הליך זה.

 

 

 תנאים לביצוע 21

 אישורים תעסוקתיים 1א

קבלת אישורים תעסוקתיים מגורמי  שיתוף הפעולה בהתאם למסמך זה, הינותנאי לתחילת 

גוף המחקר שייקבע על ידי ועדת משטרת ישראל המוסמכים לכך ברמת הסודיות הנדרשת. 

, יהא במסגרת ביצוע המחקר ק מטעמוומתחייב לדאוג לכך שכל מי שיעסהמחקרים כזוכה 

 .מצויד באישור כאמור מראש ובכתב

אל, רשימה שמית ומספר תעודת לשם קבלת האישור, יעביר הזוכה לנציג משטרת ישר

 .ביצוע המחקרהזהות של העובדים ו2או הגופים שיהיו קשורים מטעמו ב

 העובדים ו2או הגופים ה בכתב של כללהזוכה מתחייב להעביר לנציג משטרת ישראל הסכמ

לעריכת בדיקת ביטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי.  מעורבים בביצוע המחקראשר יהיו 

 2 נספחלגבי טופס הצהרה על שמירת סודיות, בהתאם לנוסח המצורף -ההסכמה תינתן על

  ". לשמירת סודיות וחובת נאמנות"הצהרה  -בהסכם

 היעדר ניגוד עניינים 1ב

ד ם גוף המחקר בביצוע המחקר על התחייבות להיעדר ניגוק מטעוכל מי שיעסחתימת 

 עניינים, בנוסח המצורף כנספח ג' להסכם ההתקשרות.

 לצורך בהתאם, מתקדמים לתארים סטודנטים וכן הפרויקט כמנהל ישמש אשר חוקרמינוי  1ג

 .להצלחתו הסיכויים מירב את לפרויקט שיעניק ובאופן

 .כנספח ד'על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף  מוסד המחקרחתימת  1ד

 :הדגשות 221

ליצור מחויבות כשלהי של משטרת ישראל כלפי מי מהמשיבים לפנייה אין בפנייה זו כדי  1א

 ו2או להוות התחייבות כלשהי לבחירתו של גוף מחקר ו2או מחקר כלשהם.

 הליך ההתקשרות הינו בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 1ב

 המחקר הינו ללא תמורה כספית בין הצדדים. 1ג

לקבל הבהרות מטעם  או2ו זה למסמך עדכון להפיץ הזכות לעצמה שומרת ישראל משטרת 1ד

 . הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם המענה לדחות המציעים ו2או
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 .במרשתת יתפרסמו,  שיהיו ככל, זה למסמך עדכונים 1ה

 

 :תוצאות המחקר וקניין רוחני  221

כל  -בעלות הצדדים בכל זכות מזכויות הקניין בקשר למחקר מעניינו של המחקר, בכללן  1א

נתוני העבודה ותוצאותיה, כולל הנתונים הגולמיים וכל עיבוד כלשהו אשר ייעשה בהם, 

לרבות זכות יוצרים, זכות המצאה או זכות אחרת, אם תיווצרנה כאלו אגב ביצוע המחקר 

 דה המקצועית במועד בחירת המחקרים במסגרת הליך זה. נשוא זה, תיקבע על ידי הוע

              תוצרי כל יינתן רישיון שימוש בלתי מוגבל, לא בלעדי ובלתי חוזר, ב "ילמ, כייובהר 

 .שיוגדרו ע"י הועדה המקצועית לבחירת המחקר, למטרות מהמחקרשנוצרו כתוצאה  הידע                   

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות קניין רוחני שהיתה בידי מי מהצדדים טרם כניסת הסכם  1ב

 זה לתוקף.

מתחייב שלא לפרסם, וכן שלא להרשות לעובדיו או לחוקריו או למי מטעמו,  מוסד המחקר 1ג

לפרסם כל דבר שקשור למחקר, לרבות תוצאותיו, תוצרי הביניים של המחקר או כל דבר 

"(, אלא לאחר שניתן אישור בכתב ומראש של נציג המשטרה המידעלן: "הנובע ממנו )לה

המוסמך לפי הסכם זה, לאחר שזה בדק ומצא כי פרסום תוצרי המחקר אינו פוגע בפרטיות 

ו2או אינו חושף שיטות ואמצעים בעבודת המשטרה ו2או אין מגבלה חוקית או משפטית 

ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  אחרת לפרסומו וזאת על פי הודעה בכתב של המשטרה

 במקרה כאמור, הצדדים יבחנו כיצד ניתן לפרסם תוך הסרת מידע מועט ככל האפשר. 

הצדדים מתחייבים ליידע מראש את הצד האחר בדבר פרסום המחקר בין אם פרסום פנימי  1ד

 או חיצוני וכן מתחייבים לתת קרדיט כנדרש לצד השני.

היה והמשטרה העירה הערותיה במסגרת דו"חות הביניים או הדו"ח המסכם על עיבוד  1ה

הנתונים, תוצאות המחקר או תוצאותיו או כל חלק מהמחקר ואין הסכמה בין הצדדים על 

את הסתייגות המשטרה כלשונה באופן  מוסד המחקראופן הצגת הדברים או מהותם ידגיש 

 ר או חלקו. בולט ואשר מבטא את עמדתה לגבי המחק
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    פרטי המציע –' א נספח

                                                                   

 
 המציע פרטי -למחקר הצעות להגשת קורא קול לבקשת מענה טופס

 

 פרטי המציע: .5

 

 כתובת ופרטי קשר שם המציע

 

 

 

 

 

 פרטי חוקר2ים: .0

 

תחום  תואר אקדמי שם משפחה שם פרטי

 התמחות

דואר  טלפון

 אלקטרוני

      

      

      

      

 

 

 רשימת פרסומים: .1

 

 מקור הפרסום תאריך פרסום שם הפרסום נושא הפרסום שם החוקר

     

     

     

     

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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    הצעת המחקר -' ב נספח

 

 הצעה למחקר –מענה לבקשת קול קורא  טופס

 

5.  

 נושא המחקר
 

 

 

 

נושא המחקר מרשימת הנושאים המופיעים במסמך  .0

 הבקשה:_______________________________________________

 במסמך הקול קורא או פירוט נושא אחר(. 5)על פי סעיף  

 

 מילים(. 222נושא המחקר )עד  –תקציר ההצעה  .1

 הנדרשת לביצוע המחקר.התקופה  .2

 ראשי פרקים של המחקר. .1

 סקירת ספרות מקומית2עולמית על פי הצורך. .4

 תיאור שיטות המחקר. .5

 שאלות המחקר ו2או השערות המחקר. .1

 הנתונים והמידע הנדרשים למחקר. .9

 התרומה הצפויה מהמחקר למשטרת ישראל. .52

 קניין רוחני שעשוי להיווצר כתוצאה מביצוע המחקר. .55

 ביבליוגרפיה. .50

  

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 ג'  נספח

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 (מוסד המחקר)של  ניגוד עניינים היעדרהתחייבות ל

 
 שנת________ ביום ____ בחודש _____ ____________שנערכה ונחתמה ב_____

 

 ____________________ על ידי

 __________ת.ז. ____________

 "(מוסד המחקר)להלן: "                                               מכתובת ___________________

 

קול פרסמה קול קורא להגשת הצעות מחקר )להלן: "בשם מדינת ישראל שטרת ישראל מו הואיל

  ;"(קורא

מעוניין להגיש הצעתו לביצוע מחקר כמפורט במענה שהוגש על ידו במסגרת  ומוסד המחקר והואיל

 ;הקול הקורא

 ולאחריו; ביצוע המחקרעשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת  ומוסד המחקר והואיל

 ישראל כדלקמן: משטרתמתחייב כלפי  מוסד המחקרלפיכך 

 הגדרות .5

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

היה מעורב בהגשת המענה לקול אשר  או מי מטעמו מוסד המחקרל אחד מעובדי כ  "עובד"

 .משטרת ישראלליבוצע המחקר באמצעותו הקורא ו2או 

, (, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתוןKnow-How(, ידע )Informationכל מידע )  "מידע"

מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו2או הנוגע למתן 

בין בכתב ובין בע"פ ו2או בכל צורה או דרך של שימור  הספקת הטובין/השירותים

 ידיעות בצורה חשמלית ו2או אלקטרונית ו2או אופטית ו2או מגנטית ו2או אחרת.

הספקת /או העובד בקשר למתן השירותים חקרהמהמוסד כל מידע אשר יגיע לידי  "סודות מקצועיים"

או לאחר מכן, לרבות  הספקת הטובין/, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותיםהטובין

ו2או כל  משטרת ישראלומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י 

  .הגורם אחר ו2או מי מטעמ

, ובמהלך ההתקשרות וביצוע המחקר , במהלך תקופתומצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה ל מוסד המחקר .0

שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא 

בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו  ו זאתאישרהגורמים המוסמכים במשטרת ישראל הפניה, למעט באם 

באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי , כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או םבפניה

 . התקשרותאשר אין בו השפעה על השירותים נשוא ה
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ההתקשרות והמחקר ו2או פעל מטעם כל גורם שהוא בתחום ימצהיר ומתחייב שלא ייצג או  מוסד המחקר .1

שה חודשים ושלו ההתקשרות וביצוע המחקר, במהלך תקופת משטרת ישראל, למעט מטעם הקשור באלו

 .משטרת ישראל, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ןלאחריה

 ,מוסד המחקרבאופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם  למשטרת ישראלמתחייב להודיע  מוסד המחקר .2

 הנתון או המצב האמורים.  ועלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע ל

, להתקשר עם כל גורם ועל כל כוונה של למשטרת ישראליב לדווח מראש מצהיר ומתחי מוסד המחקר .1

משטרת בעניין.  ה, בניגוד להתחייבויות בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיעילל 0-1כאמור בסעיפים 

התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד  המחקר למוסדלא לאשר  תרשאי ישראל

 פעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.ימתחייב כי   המחקר ומוסדעניינים, 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

מוסד חתימה וחותמת 
   המחקר
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  ה' נספח 

                           לכבוד 
 משטרת ישראל

 
 

 אישור מורשה חתימה
 

פי מסמכי -___________________________, מאשר בזאת, כי עלאני הח"מ, רו"ח2עו"ד 

ההתאגדות של התאגיד וההחלטות של התאגיד 

 ______________________________שהובאו בפניי, ה"ה המפורטים להלן:

 שם: ___________________________________  ת"ז: _______________________

 _________  ת"ז: _______________________שם: __________________________

 שם: ___________________________________  ת"ז: _______________________

הנם מורשי החתימה של המציע, וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב אותו בהתקשרות 

 וכי חתמו על מסמכי המכרז ו2או ההסכם בפניי. 520205פי קול קורא מס' -על

 

_________________________          ____________        _________________        ____ 

 תאריך                שם )פרטי משפחה(             מספר רישיון                     חתימה וחותמת      
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  ו' נספח 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 

 זרים ושכר מינימוםבדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים  תצהיר
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ____________ת.ז.  ______________הח"מ  אני

 בזה כדלקמן: 2המצהיר ,אם לא אעשה כן ,לעונשים הקבועים בחוק 2האהיה צפוי
 

בקש הנני נותן2נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "המציע"( המ

להתקשר עם עורך מכרז מס' _______ לאספקת _________ עבור משטרת ישראל. אני מצהיר2ה כי 

 הנני מוסמך2כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 
 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו

מאשר2ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי  "(. אניציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן: " 5954

 אני מבין2ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של כדין והבטחת תנאים  –משמעותו של המונח "עבירה" 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 5915-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 5995-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות 0255-רת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בלחוק הגב 0כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגדי הרשום בישראל.
 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת הצעות )להלן:  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

מטעם המציע בהתקשרות מספר _______ לאספקת _________ עבור משטרת "( להגשה מועד"

 ישראל.

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 המשך -ו' נספח 

 

 
 בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר

 

 

 א י ש ו ר

 
 

הופיע2ה בפני במשרדי ברח'  אני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר2ת בזה כי ביום ________ 

________________ בישוב2עיר______________ מר2גב' _____________ שזיהה2תה עצמו2ה 

להצהיר את  המוכר2ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה 2________________ע"י ת.ז. 

 צפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת2יעשה כן, חתם2ה בפני על התצהיר דלעיל. 2יהאוכי תהאמת 

     
 
 
 

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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  ז'נספח 

 לכבוד 
 משטרת ישראל

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ____________ת.ז.  ______________הח"מ  אני

 בזה כדלקמן: 2המצהיר ,אם לא אעשה כן ,לעונשים הקבועים בחוק 2האהיה צפוי

הנני נותן2נת תצהירי זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן: "המציע"( המבקש 

_ לאספקת _________ עבור משטרת ישראל. אני מצהיר2ה כי להתקשר עם עורך מכרז מס' ______

 הנני מוסמך2כת לתת תצהירי זה בשם המציע. 

 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן 

  לא חלות על המציע. 5991לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא  5991התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף

 מקיים אותן.

 

 המציע על חלות 5991-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות)במקרה 

 :במשבצת המתאימה( Xנדרש לסמן 

  עובדים. 522-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 522המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( Xו יותר נדרש לסמן עובדים א 522)במקרה שהמציע מעסיק  

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9החברתים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –, ובמקרה הצורך 5991-התשנ"ח

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

, 5991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר 

 יה זו ונעשתה עימו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.לבצע פני

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 12והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

   תאריך

 

   שם )פרטי + משפחה(

    

חתימה וחותמת 
   המציע
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 המשך -נספח ז'  

 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

 
 א י ש ו ר

 
 

 אשר בפני במשרדי 2ההופיע  ________ ביוםאני הח"מ, _______________, עו"ד מאשר2ת בזה כי 

2גב' _____________ שזיהה2תה מר2עיר______________ בישוב' ________________ רחב

2המוכר2ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו2ה כי עליו2ה ________________עצמו2ה על ידי ת.ז. 

 על בפני2מה חתם2יעשה כן, תצפוי2ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  א2יהתלהצהיר את האמת וכי 

 .דלעיל התצהיר

 

 

 

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
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 נספח ח'

 שם פרטי: ___________
 שם משפחה: ____________

 ת.ז.: _______________
 תאריך: _______________

 חתימה: ___________________
 

 
 הצהרת ויתור סודיות

 
 

 אני הח"מ:
 

 שם משפחה                    שם פרטי                        קודם                          שם האב                  
                         _________          _____________   ___________             ___________ 

 
 שנת לידה                    ארץ לידה                              עיר, רחוב2שכונה, מס' בית                  
                         ________________      _____________________________________ 

 
 מס' אישי בצה"ל                             מספר ת.ז.                                     

                _________________          _____________ 
 
 

אני נותן בזה הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה, לערוך בדיקת ביטחון שדה כנהוג על ידה, לגביי ו2או 
ולעיין במלוא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לקבוע בחוק  מוסד המחקרלגבי 

 המרשם הפלילי ותקנות השבים.
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 חתימת המצהיר: __________________________   

 היום: __________  החודש ___________  השנה ___________   
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