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 ספקים ונותני שירותים יועצים, להיכלל במאגר קול קורא 

 הקרן לפיתוח חדרה

להלן: )( 58-024-872-2)מס' רשום  1994מותה רשומה אשר נוסדה בשנת הקרן לפיתוח חדרה הינה ע

 הן ייזום, ארגון וביצוע פרויקטים ותוכניות למען תושבי העיר העיקריות של הקרןמטרותיה ( "הקרן"

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית חדרה וגורמים רבים נוספים למען אוכלוסיית העיר חדרה. 

 .בעיר שונים ומאגמת משאבים לטובת ביצוע פרויקטים

חברתיות, חינוכיות וקהילתיות, בניית מבני ציבור,  תחומי הפעילות של הקרן כוללים תוכניות

הקרן מנהלת פרויקטים בתחומי החינוך, בתוך כך, הצטיידות ושיפוץ מבני ציבור קיימים ברחבי העיר. 

  הרווחה, החינוך הבלתי פורמלי, קהילה ותרבות, מורשת, קליטת עלייה ועוד.

  הקול קורארוט יפ

מקצוע, אשר יכללו במאגר נותני שירותים שונים ואנשי יועצים, ספקים, הקרן מקימה מאגר רשום של 

 ."(המאגרובעלי המקצוע )להלן: " נותני השירותיםהיועצים, 

 מאגר הנו לשם יצירת המאגר ולשם נוחותה הבלעדי של הקרן.ההקרן מודיעה בזאת, כי מטרתו של 

השונים הרשומים מטה )לעניין זה  בעלי מקצוע ונותני השירותים מהתחומיםיועצים, הקרן פונה ל

 :להגיש פרטים ודרכי התקשרות "(יםהמבקש)להלן: " לרבות חברות בע"מ(

 יאדריכליעוץ ותכנון ישרותי  .1

 נוף יאדריכליעוץ ותכנון ישרותי  .2

 )מבנים( קונסטרוקטור שירות ייעוץ מהנדס .3

 יעוץ ותכנון חשמל ישרותי  .4

 אינסטלציהמערכות יעוץ ותכנון ישרותי  .5

 עוץ ותכנון בטיחות )מבנים(ישרותי י .6

 יעוץ ותכנון נגישותישרותי  .7

 ג אוירויעוץ ותכנון מיזישרותי  .8

מוזמנים להגיש את  ,במאגר לבעלי המקצוע ונותני השירותים המעוניינים להיכלהיועצים, 

  .נותני השירותיםלמילוי נספח  -פרטיהם באמצעות טופס ייעודי 

דוא"ל: האל כתובת באמצעות הדואר האלקטרוני  המלא והנספחים יש לשלוח את הטופס

 office@dfhadera.org.il. 
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בין השעות  'ה-'ימים אב  ,04-6331094 בטלפון דוריה, לאלקבלת הבהרות נוספות ניתן לפנות 

 .ו/או לשלוח מייל לכתובת מעלה בלבד 8:00-14:00

ביותר מאחד מהשירותים המפורטים מעלה יגיש את הטפסים בנפרד  לכל  ךאשר מוסמ מבקש

 להיכלל במאגר.הוא מעוניין  בהםאחד מהשירותים 

 .  הינה בסמכות הקרן בלבדנותני השירות, היכללות במאגר ההחלטה הסופית לגבי 

למען הסר ספק, הקרן לא מתחייבת, ואין לראות ברישום למאגר חובה על הקרן לפנות תחילה אל 

במאגר כמו גם שאין לראות בעצם הרישום התקשרות עם הקרן מכל סוג שהוא, לעניין  הרשומים

 זה אין באמור כדי לחייב את הקרן.

ם מאותו סוג, בין אם נרשמו נותני שירותייועצים, בעלי מקצוע ובמאגר ניתן שיהיו מספר רב של 

והציעו הצעות ובין אם לאו, אין חובה על הקרן לפנות אל הרשומים במאגר להציע להם הצעות או 

 לבקש מהם מתן שירותים מכל סוג.

 

 החרגה

נו בעבורה בלבד וכי לא ייעשה בו כל שימוש שאינו למטרת איסוף יהקרן מבהירה כי השימוש במאגר ה

מסירה מעצמה כל אחריות בין במישרין ובין בעקיפין בכל הקשור לאחזקת המאגר , הקרן נתוני המאגר

או מנוגד לחוק בנתוני /או כל צד שהוא יעשה שימוש בלתי הוגן ו/ו ,וככל שצד שלישי כלשהו ,בידיה

נותן השירות ובעל היועץ, יודע  .המאגר, אין ולא תהא כל טענה של הרשומים במאגר כלפי הקרן

 ,כל אחריות באשר היארן קאל המאגר אין ולא תהא ל הםפרטיכי עם העברת  ים()המבקש המקצוע

 ולכל דין בעניין זה. 1981-בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 

 

 

 

 

 

 

 


