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 24/02/2022אריך:  ת

 ג.א.נ, 

 

 ושירות  )מבנים, תשתיות וסביבה( מתו"ס עץ נגישות וילאיתור  –  קול קוראהנדון: 

 

 מועצה מקומית ג'ת מבקשת לקבל השירותים המפורטים במסמך המצ"ב. 

המועמדים לבצע את השירותים לצורך כך פונה אליך המועצה, של השתתפותך ומתן הצעתך כאחד  
 כהגדרתם במסמך המצ"ב.

שעה:    16.03.2022נודה לך אם תעביר אלינו הצעתך, על גבי טופס ההצעה המצ"ב, עד לא יאוחר מיום: 

 . Abunaser.muni@gmail.com, למייל: 12.00

מהנדס המועצה וזאת לא   ,ליד מר מוחמד אבו נאצר יוגשו בכתב בלבדשאלות והבהרות בעניין המכרז  

. מענה  abunaser.muni@gmail.com: לכתובת הדוא"ל 12.00בשעה:  03.202260.יאוחר מתאריך 
. באחריות המציעים  10.03.2022לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה וזאת עד ליום  

 להתעדכן בהבהרות ולצרף את מסמכי התשובות לשאלות ההבהרה חתומים מטעמם למסמכי הצעתם.  

 

 לידיעתך, המועצה פנתה בעניין הנדון למועמדים נוספים, באותו אופן בו נעשית הפנייה אליך. 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                               

 מוחמד אבו נאצר  

 מהנדס המועצה                                                                  
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 עות להתקשרותצתנאי הה

 כללי  .א

מורשי נגישות מתו"ס  שירות מזמינה בזאת הצעות למתן  )"המועצה"(מועצה מקומית ג'ת   .1
   מתו"ס ושירות(   מבנים, תשתיות וסביבה )יעוץ נגישות  ילשם: "השירותים"(,  )  ושירות

 בג'ת.

חרות בין המציעים, וכן טופס ההצעה המצ"ב שאותו ימלאו  מת הקובע את תנאי המסמך זה  .2
ויצרף את המסמכים המעידים    יציין המציע את סכום התמורה המבוקש על ידוהמציעים, ובו  

 . על עמידתו בתנאי הסף

 ההצעה א נוש .ב

)להלן:  הנגישות מתו"ס ושירות יועץ בתחוםהמועצה מבקשת לקבל הצעות להתקשרות עם   .3
 ורטים להלן:פ תיו ייכללו גם התפקידים המיו שבמסגרת תפקידיו והתחייבו  "היועץ"(

 .בג'ת  מתו"ס ושירותעוץ נגישות יי

 תנאי סף להגשת הצעות  .ג

  ישראל )רשאים להשתתף בהליך זה יחידים, תושבי ישראל, או תאגידים הרשומים כדין ב .4
המועמדים במועד להגשת ההצעות בכל התנאים הבאים, ואשר   תף"(,"המציע" ו/או: "המש 

 :)במצטבר( המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה

המציע להיות בעל תואר אקדמי מאושר על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה  על  4.1
גבוה בישראל באחת מהתחומים הבאים: אדריכלות/ הנדסה אזרחית/ או הנדסאי אזרחי  

 על המציע לצרף אישורי השכלה לצורך הוכחת תנאי סף זה.  במגמת תכנון מבנים. 

דסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  המציע הינו רשום בפנקס המהנ  4.2
העתק תעודת רישום מפנקס   על המציע לצרף. לחוק הרשויות המקומיות 1951תשי"ח 

 כלים וכן רישיון מהנדס/אדריכל/ הנדסאי בתוקף.  יהמהנדסים והאדר

. לצורך הוכחת תנאי סף  של משרד התמ"ת בפנקס מורשי נגישות מתו"ס  המציע הינו רשום   4.3
 המציע יצרף העתק תעודת רישום בפנקס זה. זה 

. לצורך הוכחת תנאי סף  של משרד התמ"ת   שירות בפנקס מורשי נגישות המציע הינו רשום   4.4
 זה המציע יצרף העתק תעודת רישום בפנקס זה. 

לצורך הוכחת תנאי סף זה,  . קורס רכזי נגישות מטעם מרכז הנגישות בישראלהמציע עבר   4.5
 המציע יצרף העתק תעודת מעבר של קורס כאמור. 

  5שנות ניסיון לפחות במתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות במהלך    3המציע בעל  4.6
 רשויות מקומיות במקביל.   3- (, וזאת לפחות ל2017-2021השנים האחרונות )

  עם פרטי התקשרות מלאים של לצורך הוכחת תנאי סף זה, המציע יצרף טבלת לקוחות
 המלצות בכתב לתמיכה בפירוט הניסיון שהציג.   3בכל רשות מקומית ולפחות  איש קשר

ו/או שירות שביצע עבור רשויות מקומיות.  פרויקטים של נגישות מתו"ס   3המציע יציג   4.7
 לצורך הוכחת תנאי סף זה ניתן לצרף הסכמי התקשרות עם רשויות מקומיות.  
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ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות  לצורך מע"מ,   עוסק מורשה המשתתף הינו  4.8
 .1976-גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, תשל"ו

על המשתתף לצרף אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרים, ואישור על שיעור ניכוי מס  
 במקור, וכן תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ. 

אינו רשאי   –  ענייניםלהעמידו במצב של ניגוד  אשר התקשרות עם המועצה עלולהמשתתף  4.9
להשתתף בהליך. לעניין זה "ניגוד עניינים" יחשב גם כל מצב על קרבת משפחה לעובד  

המשתתף לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה    עלמועצה ו/או לחבר מועצה. 
 . 8נספח  בנוסח המצורף 

 התמורה  .ד

, יהא זכאי המציע לתמורה בשיעורים כפי  ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי ההתקשרותכנגד  .5
 שיופיעו בהצעה שתיבחר על ידי המועצה. 

י  יום, לפ 90ם ע"י המועצה למציע שייבחר )היועץ( בתנאים של שוטף + לסכום התמורה ישו .6
 חשבונית מס לידי המועצה.העניין, ממועד סיום אותו שלב בגינו מבוצע התשלום, וכן המצאת  

 תקופת ההתקשרות  .ה

וחתימת המציע הזוכה על הסכם    עם מתן ההודעה למציע על זכייתו תחל תקופת ההתקשרות  .7
במועד שבו ישלים המציע הזוכה את ביצוע כל   תסתיים  ו  התקשרות שישלח מהמועצה 

 התחייבויותיו על פי מסמך זה. 

קול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות  על אף האמור, המועצה רשאית בכל עת ולפי שי  .8
יום בכתב למציע, ומציע לא תהיינה כל תביעות ו/או    30על פי הסכם זה, בהודעה מוקדמת של  

טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה היחסית המגיעה לו עפ"י מסמך זה  
 הפסקת ההתקשרות לתוקף. בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס 

מהתחייבויותיו על פי מסמכי  על אף האמור, אם המציע לא מילא אחת או יותר   כמו כן, .9
ההצעה ו/או על אף האמור, אם המציע לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי  

ההצעה ו/או ההסכם, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה  
 ציע. מראש למ

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה  .ו

ירוף כל המסמכים  , חתומה ע"י המציע, ובצ 1בנספח ההצעה תוגש על גבי הטופס המצ"ב  .10
והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות ההליך, לתוך מעטפה סגורה, ללא פרטים מזהים  

 של המציע. 

שיעור התמורה המוצעת  המציע ימלא את כל הנתונים והפרטים, וכן ירשום בטופס ההצעה את  .11
 על ידו בהתייחס לכל שלב ביצוע. 

ן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות ו/או הסתייגויות כלשהן  חל איסור על המציע למחוק ו/או לתק .12
 על המסמכים הכלולים במסמך זה או לשנות תנאי כלשהו מתנאי ההצעה.

יום מהמועמד    90משך ל   וצורפותיהכל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה   .13
יום   90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך הקבוע להגשת ההצעות. המועצה 

 נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה, והמציע חייב יהיה לעשות כן. 
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 :על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים כדלקמן .14

 הנדרשים בהליך. כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף  14.1

 נוסח הצעת המשתתף כשהיא חתומה על ידו;  14.2

אישור עו"ד או רו"ח בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום, חתום ע"י                 14.3
 דין; -המשתתף ומאומת כדין בידי עורך

תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום, חתום ע"י המשתתף ומאומת    העתק 14.4
 דין; -י עורךכדין ביד 

ועצה בנוסח  המ  הצהרה על היעדר ניגוד עניינים ועל היעדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר 14.5
 . .8נספח לפי  

 .3נספח   בנוסח כתב התחייבות לשמירה על סודיות המצ"ב  14.6

ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח מורשית כדין, , בנוסח/בתנאים שבמסמך  אישור קיום  14.7
 ו/או כפי שיסוכמו עם יועץ הביטוח של המוצע.   ,("דרישות ביטוח" : להלן)  9 בנספחהמצ"ב 

על אכיפת המצאת אישור בהתאם לנסיבות כגון, סיכון נמוך והכבדת  המועצה רשאית לוותר  14.8
 אילוצי שוק הביטוח, ובכפוף להמלצת היועץ.  יתר על היועץ להשגת ביטוח מלא בגלל 

להחזירו למועצה לצורך  על אישור קיום הביטוחים ולהחתים את מבטחיו שייבחר על היועץ  14.9
 בקרת היועץ. 

תוקף האישור יוארך במשך כל תקופת ההתקשרות עם היועץ, בהתאם לנוהל אישור זה. כל  
 המועצה. הביטוחי של   אישור והארכתו יועבר לבקרת היועץ

 כל יתר המסמכים והאישורים הנדרשים בהליך, כשהם חתומים ע"י המשתתף; 14.10

יחתמו מספר המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד   – תאגיד  במידה והמציע הינו 14.11
תוך ציון שמם המלא, וכתובת התאגיד וצרפו חותמת התאגיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות  

וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו התאגיד והוכחה על רישום  התאגיד  החתימה בשם
 על מסמכי ההליך מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו. 

 בחינת ההצעות   –בחירת המציע  .ז

יועצים של   התקשרויות  כי בקשתו תידון ותוכרע ע"י פורום של וועדת רכש / עידוע למצי .15
 צעות שיוגשו לו ע"י מציעים אחרים. גם בה וכי וועדה זאת תדון  "הוועדה"(,)המועצה  

כרז פומבי, אלא בהליך קול קורא לאיתור יועץ מקצועי הפטור  כי אין מדובר במידוע למציע   .16
 .ממכרז פומבי בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

את    ההצעות, הוועדה תהיה רשאית, במועד פתיחת ההצעות, או במועד נדחה אחר, לבדוק את  .17
ולקבל החלטה בדבר    –את המסמכים שצורפו אליה   התמורה הכספית המוצעת,שיעור 

ם מי מהמציעים ו/או החלטה בדבר אי התקשרות, ו/או ביצוע הליך חדש, ו/או  התקשרות ע
פניה למציעים נוספים ו/או לקבל כל החלטה אחרת. הוועדה תהיה רשאית גם לבחון ולהחליט  

 על פיצול העבודה ומסירתה לשניים מהמציעים א יותר. 

 .או כל הצעה שהיא ביותר הזולה  לקבל את ההצעה  אין הוועדה מתחייבת   .18
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הוועדה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות למציעים, או למי מהם, לקבלת פרטים,   .19
השלמות, תיקון ליקויים ו/או הבהרות, ו/או לזמן מי מהמציעים לטעון בפניה, ו/או לנהל מו"מ  

 בכל שלב, ואף לאחר קבלת ההצעות.   –עם איזה מהמציעים, או אילו מהם, וזאת 

הוועדה תהיה רשאית גם לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים להפחתת התמורה ו/או להגדלת   .20
מהלך אשר תכליתו העניינית היא לייעל את העסקה ו/או  היקף הפעילויות ו/או לבצע כל  

 להיטיב עם המועצה ו/או להגדיל את רווחת התושבים. 

המדובר בהצעה תכסיסנית,    י, ככל שנראה לה כיה תהיה רשאית שלא לדון בהצעה כלשההוועד .21
 , כגון אם הציע הצעה זולה במיוחד. ואו שהמציע לא יכול לעמוד בהתחייבויותי 

  לצורך ההחלטה יוכלו חברי הוועדה להתחשב בכל נימוק רלוונטי, לבקש ולקבל חוות דעת .22
י  סיון קודם עם מ ינוספת ו/או חיצוניות כפי שייראה להם, להסתמך, לטוב ולרע, על נ 

רשות   לרבות המלצות ו/או חוות דעת של המלצות הגורם המקצועי במועצה,    המציעים,מ
 מקומית אחרת, והן של גורם אחר. 

 כמו כן יידרש המציע שהצעתו תיבחר: .23

 לחתום על חוזה התקשרות עם המועצה המקומית. 23.1

לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י דין להתקשרות עמו, וכן להמציא את האישורים   23.2
 ן. הנדרשים לפי הדי 

ימים מדרישה, בטוחות כפי שיסוכמו    14מציע שהצעתו תיבחר יידרש להמציא, תוך   23.3
 עימו, וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו עפ"י מסמך זה והצעתו.

 ההצעות תיבחנה לפי הפרמטרים הבאים:  .24

. הבחירה במציע תתחשב, בין השאר, גם בסכום התמורה  נק'  50   -ההצעה הכספית  24.1.1
ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שעומדות בתנאי הסף תקבל   ידו.המבוקש על 

 את מלוא הניקוד ברכיב זה ויתר ההצעות ינוקדו בהתאם להצעה זאת. 

   ומשמעותיגבוה  לפרמטרים הבאים יהי משקל   -נק'   50 -עפ"י פרמטרים קבועים   24.1.2
   בבחירת המציע:

מציע יציג  ה  והניסיון המוקדם של המציע בקשר לביצוע עבודות דומות ןהמוניטי   24.1.3
    ; נקודות   20  -בפני הועדה פרויקט  נגישות שביצע ברשות במגזר הערבי

 נקודות   5כל רשות נוספת   ( יסיון עם רשויות נוספות ) מעבר לתנאי הסףנ  24.1.4
 (;    נקודות10) סה"כ   

  ( נקודות 20נקודות ) סה"כ   5 –המלצות כל המלצה    24.1.5

 ההתקשרות/ההסכם  .25

בנוסף לאמור עד כה לעיל, ומבלי לפגוע בזכות המועצה לדרוש מהמציע לחתום על   25.1
 חוזה מפורט, עיקרי ההתקשרות בין הצדדים הינם:

החל ממועד ההכרזה על המציע הזוכה, ומסתיימת במועד שבו   תקופת ההתקשרות:  25.2
 ישלים המציע הזוכה את ביצוע כל התחייבויותיו ע"פ מסמך זה. 
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להביא ההתקשרות עם המציע הזוכה לידי סיום, בהתקיים אחת מן  המועצה תהיה זכאית  25.3
או משום  הנסיבות הבאות המפורטות להלן, ולא יהיה בכך משום הפרת ההתקשרות על ידה ו/

 הקנית זכות למציע ו/או עילת תביעה כלפי המועצה:

נכסים מכח כל דין ו/או הוגשה בקשה להכריז על    סהוגשה בקשה למנות למציע כונ  25.3.1
הוגשה לגביו בקשה למתן צו פירוק ו/או צו   – המציע כפושט רגל, ואם הינו תאגיד 

 להקפאת הליכים. 

ות  קשהמציע הינו שותפות ואחד השותפים נפטר או הוגשה לגביו אחת מן הב  25.3.2
א ובקשה להכריז עליו פסול דין, וזאת אף אם   –לעיל   25.2.1המפורטות בסעיף  

תפות  השותפות לא פורקה. לעניין סעיף זה "שותפות" לרבות חברה שהיא מעין שו
סעיף זה "שותפות" לרבות חברה שהיא מעין שותפות, או שותפות  לא פורקה. לעניין  

 לא רשומה. 

נגד המציע או נגד בעל שליטה בו ו/או מנהלו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו    25.3.3
 כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עימה קלון. 

נחשד בגניבה, בלקיחת או  המציע ו/או בעל השליטה בו, ו/או מי מטעמו נתפס או   25.3.4
 מתן שוחד, או בכל מעשה מרמה. 

הוכח למועצה, להנחת דעתה, כי המציע אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההתקשרות    25.3.5
 עמו מסיבה בריאותית, כספית, או מכל סיבה אחרת. 

המציע העביר בפועל את ביצוע העבודה נשוא הסכם זה, במלואה או בחלקה, לכל    25.3.6
 גורם אחר. 

ו ממלא אחר ההוראות של המועצה או מי מטעמה ו/או איננו מבצע את  המציע איננ   25.3.7
 התחייבויותיו לשביעות רצונה. 

הצדדים  "קבלן עצמאי", בין יחיד ובין תאגיד, המנהל פנקסי מס כחוק. בין   יה המציע יה  25.4
 מעביד". –לא יחולו בשום שלב שהוא "יחסי עובד  

זמינים ליצירת קשר שוטף,   המציע יחזיק במשרד שבו יהיו, בין השאר, אמצעים 25.5
 שירותי מחשוב והדפסה, וכן מכשיר פקסימיליה. 

 

   -פירוט עיקרי ההתקשרות והשירותים הנדרשים  .ח
 

להתאמת הרכיבים הבנויים והתשתיתיים   ייעוץ בנוגע  – מורשה נגישות מתו”סשירותיי ייעוץ  .26
עבור אנשים עם מוגבלות. תפקידו של מורשה נגישות מתו”ס הינו לטפל בהסדרת המכשולים  

הארכיטקטוניים הקיימים במבנים ותשתיות וכן לקחת חלק בתהליכי התכנון של סביבות  
יועץ הינו  ים. הייעוץ הנדרש מהולים נוספ עתידיות במטרה למנוע מראש היווצרות של מכש

 בעיקר בנוגע למבני ציבור. 

כל הנוגע לתשתיות כגון כבישים, דרכים, מדרכות,   - שירותי ייעוץ מורשה נגישות שירות .27

 .’קרקעיות וכו- תשתיות תת
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נוגע לשטחים ציבוריים נרחבים כגון יערות, פארקים,    - מתו"סשירותי ייעוץ מורשה נגישות  .28

 .’נהרות, מסלולי טיולים וכו

 ת. יעוץ באספקת אמצעי עזר ושירותי עזר ברשו  .29

 .יעוץ התאמת נגישות למידע באינטרנט  .30

יעוץ והתאמת נגישות השירות במבנים ציבוריים לרבות אולמות ישיבה לדיוני המועצה,    .31
 ספריות, בריכות עירוניות ועוד 

 .יעוץ בהנגשת מסמכים כתב ברייל לעיוורים, מערכת עזר לשמיעה לחרשים  .32

 והתאמת נגישות בעמדות שירות ומודיעין יעוץ    .33

 יעוץ והתאמת מערכת כריזה קולית   .34

יעוץ עבור מחלקת רישוי עסקים של העירייה הכולל בדיקת אישור נלווים לבקשות רישוי    .35
 עסקים, כולל יציאה לביקורות בשטח 

 .מתן אישורים על בקשות לרישיון עסקים   .36
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 טופס ההצעה  –   1נספח 

 )ימולא במשבצת המיועדת לכך בשקלים חדשים(:סכום התמורה המוצע  

 סה"כ סכום מוצע ב ₪   פעולה/שלב 

 

  בג'ת  מתו"ס ושירותהצעת מחיר לשם יעוץ נגישות  

 שעת עבודה לפי 

 

לא כולל    ) סה"כ: ___________________

 מע"מ( 

 

 . לשעת עבודה, לא כולל מע"מ__________________________הסכום במילים:  

 : פרט המציע

 תאריך: ________________     שם המציע/חברה: ____________________ 

 מס' פקס:____________________    מס' טלפון נייד: ______________________ 

 ______________ כתובת: _____________________________________________________

 כתובת דואר אלקטרוני: ________________________________________________________ 

 

 : ____________________________. מורשי החתימה מטעם התאגיד/המציע חתימה/ות וחותמת

 

₪ כולל מע"מ ו/או כל תקציב   80,000התקציב לביצוע העבודות השנתי הוא עד : 
 ממשרדי הממשלה.שיתקבל 
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 '2נספח 
 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים זה ימולא ע"י המציע 

 היה המציע תאגיד, השאלון ימולא ע"י המטפל המוצע מטעמו וע"י כ"א מבעלי המניות/השותפים והמנהלים 

 תפקידים וכהונות  -'חלק א

 פרטים אישיים  -
 

 :__________________________________________________ שם משפחה 

 

 שם פרטי :__________________________________________________ 

 

 _________________   ת.ד /__/__כתובת: רח /מס' זהות ________________ שנת לידה __

 

 ישוב :________________ מיקוד :____________מס' טלפון :_________________  /עיר

 

 דוא"ל:_______________________________ מס' טלפון נייד :___________________

 

 תפקידים ועיסוקים  -
ה/ה,  שנים אחורה )לרבות כשיר 4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 

 כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כמתכנן/ית, כיועץ/ת וכד'(.
 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו'(.

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות  )יש לציין במופרש גם תפקידים בהתנדבות(.
 

שם המעסיק 
 וכתובתו

תחומי הפעילות  
 של המעסיק 

ותחומי  התפקיד
 האחריות 

 תאריכי העסקה  
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 תפקידים ציבוריים  -
 לעיל .  2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחרונה.  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 
 
 

 הגוף  
 

 תאריכי מילוי התפקיד   התפקיד 

 
 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  -

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין 
 אם אינם ציבוריים.

 שנים אחרונה .  4קודמות לתקופה של נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות 
 

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

 ותחום עיסוקו
 
 
 

תאריך התחלת  
הכהונה  

 ותאריך סיומה  

סוג הכהונה  
)דירקטור חיצוני 

או מטעם בעלי 
 מניות. 

ככל שמודבר  
בדירקטור  

נא - מהסוג השני
לפרט גם שמות 

בעלי המניות 
 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 

ות בוועדות או  חבר
 תפקידים אחרים

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית   -

 שלא כאזרח האם יש ,או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר,
לפעילות הרשות המקומית שבה אתת/ה מועמד/ת לעבוד/או לגופים הקשורים אליו)ובכלל זה זיקה   המקבל שירות,

או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא 
 קשור אליהם(? 

 
 שנים אחורה . 4נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 יין כל זיקה או קשר באופן מפורט.נא לצ
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לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו -"בעל עניין" בגוף 

ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,  
 ים הנסחרים בבורסה(.,בתאגיד1968- התשכ"ח

 
 כן / לא 

 אם כן, פרט/י: 
 

 
 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאומר בשאלות  -

 בלבד.  בהווהלעיל לגבי קרובי משפחתך יש להתייחס לתפקידים ולכהונות  5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
 

שו בשאלות לעיל )למשל, אם בן/ת  נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדר
 זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך  

 
 בו/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -"קרוב"

 _________________________________________________________________________________
_________________________________ ________________________________________________ 

 
 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  -
האם את/ה ומי שאומרים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין (, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 

מסגרות אחרות, כמו  מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות ב
 קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות ? 

 
 כן / לא 

 

 אם כן, פרט/י: 
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________ 

 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב שח חשש לניגוד עניינים  -

שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש  שלא פורטו לעיל , האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 לניגוד עניינים בתפקיד שאילו את/ה מועמד/ת?

 
 . שולחנך על שסמוך ומי  צאצא ,הורה ,זוג ת/בו -"קרוב"
 

 כן / לא
 אם כן, פרט/י: 

_________________________________________ ________________________________________
 _________________________________________________________________________________ 

 
 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים שלך של קרוביך, האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך במצב של חשש  -
 לניגוד עניינים  

ים, עיסוקים, בהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס על תפקיד יודע לךהאם 
בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש  

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 

 ים שאינם מדרגה ראשונה. נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרוב
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נא להתייחס במיוחד אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות 
 המקומית (.

 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י: 
 _________________________________________________________________________________

___________________________ ______________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  -
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל  

 תאריכים.
 

 אחזקות במניות   -
 בעקיפין, או בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך .פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או 

בתאגידים הנסחרים  1968-)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבגל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 בבורסה(.

 שולחנך.  על שסמוך ומי  צאצא ,הורה ,זוג ת/בו -"קרוב"
 כן / לא 

 אם כן, פרט/י: 
 

 שם התאגיד/ הגוף 
 

שם המחזיק)אם 
 המחזיק אינו המועמד(

תחום עיסוק  % החזקות 
 התאגיד/הגוף 

    
 

    
 

 
 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים   -

האם קיימים נסכים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך 
 במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ?  

 . שולחנך על שסמוך ומי  צאצא ,הורה ,זוג ת/בו -"קרוב"
 כן / לא

 אם כן, פרט/י: 
_________________________________________ ________________________________________

 _________________________________________________________________________________ 
 

 חבות כספים בהיקף משמעותי   -
 האם את/ה קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם? 

 

 . שולחנך על שסמוך ומי  צאצא ,הורה ,זוג ת/בו -"קרוב"
 

 כן /לא
 אם כן, פרט/י: 

 _________________________________________________________________________________ 
 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  -
ויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד , שעששלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 שאולי את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקרוביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(,של גופים שאתה   

 בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקרוביך הן בעלי עניין בהם .
 ני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה . נא להתייחס גם לאחים ולב 
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בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן   לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו,–"בעל עניין "בגוף 
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו /או יועץ חיצוני לו .

 

 כן / לא 
 פרט/י: אם כן, 

 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________ 

 
 

 אני החתום/ה מטה _______________ ת.ז מס' ________________, מצהיר/ה בזאת כי :
 המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים:כל  -

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר   -

במלואם ו/או בחלקם ו/או  במופרש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם יודעים לי 

 אינם יודעים לי מידיעה אישית: 

 מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא יודע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות   -

 במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד: 

התפקיד, עד אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  -

 לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא:

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא  -

מקומית,  נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של השרות ה

 אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו: 

 

__________________                   __________________ 
 חתימה                תאריך       

 3נספח 

 הצהרת שמירת סודיות וניגוד אינטרס 

 :כדלקמן  בכתב ה/מצהיר ,____________ שמספרה .ז.ת ת/נושא ,_______________ גב /מר ,מטה החתום אני

במסגרת קול  להצעה בתמיכה  זה תצהיר על לחתום ע"(המצין: "להל(__________________   ידי על כדין הוסמכתי אני
 (, בשמי ובשם המציע, וכל האמור להלן הנו בשמי ובשם המציע:  המכרז: להלן  ) קורא לאיתור יועץ נגישות

 :סודיות חובת 

 ,זו עבודה  ביצוע  עם בקשר  אלי שתגיע ידיעה  כל  ,אדם כל  לידיעת להביא  או למסור , להודיע ,להעבירלא   מתחייבאני   .1
 הכרוך שמידע מי וכל ידי על  המועסקים  ידי על גם כאמור הסודיות תשמר וכי  לאחריה או לפניה  ,ההסכם תקופת בתוך

 הנתונים ,הניירות יתר וכל המפרטים ,הרשימות סודיות על לשמור   מתחייב הנני וכן .לידיעתו יובא ההסכם  בביצוע
 .ההסכם בביצוע הקשורים והמסמכים

 . 1977-ז"התשל  ,העונשין לחוק 118 סעיף  לפי  עבירה מהווה ל, לעי  כאמור התחייבותי מילוי אי כי לי ידוע .2
 

 :עניינים  וניגוד נאמנות חובת 
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 העבודה במסגרת  ידי על הניתן לשירות הקשור בכל בלבד המזמינה/ מועצהה כלפי נאמנות חובת חב אני כי לי ידוע .3

 .בעקיפין ובין במישרין בין זאת נאמנות חובת מימוש למען ואפעל הכוללת 

 העיריה  של  האינטרסים  בין אינטרסים ניגוד  של  אפשרות  או  אינטרסים ניגוד  של  במצב  מצוי אינני  כי  בזאת  מצהיר  אני  .4

 להימצא שלא  מתחייב  ואני  העיריה  שאיננו  כלשהו אחר  גורם   של או שלי אלה ובין  זו במסגרת ידי על  הניתן  לשירות בקשר

 ואודיע  להפסקתו מיד אפעל  כזה לניגוד  אקלע ואם בעקיפין ולא במישרין  לא כאמור אינטרסים  ניגוד  של  במצב בעתיד

 .לי להורות לנכון ימצאו שאלה ככל ואפעל העיריה לנציגי מיד  כך על

/ קבלני משנה מטעמו אוהנני   .5 יהיה למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי  לגורמים    מתחייב שלא 

מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים,  ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום  הסכם 

י המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו,  ומילוי תנאיו, וכ  למתן שירותי יעוץ בתחום מטפלים רגשיים

 בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.   

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים   .6

אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של    כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר,

 חשש לניגוד עניינים.   

באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של ניגוד    נההנני מתחייב כי המציע יודיע למזמי .7

 עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים. 

ימנע משימו .8 כי המציע  התחייבויות  הנני מתחייב  ביצוע  לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת  כלשהו שהגיע  במידע  ש 

 המציע כאמור בקול קורא זה.  

ידווח מראש למזמי  .9 גורם, העלול    נההנני מצהיר ומתחייב בשם המציע, כי המציע  על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל 

התאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי  להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול ב 

יפעל   כי  והמציע מתחייב  עניינים,  ניגוד  העדר  שיבטיחו  הוראות אחרות  לתת  או  למציע התקשרות כאמור  לא לאשר 

 בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. 

 יעת ניגוד עניינים.  בקשר עם מנ  נהלא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמי .10

מובהר בזאת שלעניין קול קורא זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  עניינים"   .11

 או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.  

 ____________   _______________   _______________ 

 תאריך     חתימה                שם מלא    

 

 

 

 

 

 

 

 '4נספח 
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 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון
 )יוגש ע"י המציע; היה המציע תאגיד יוגש חתום ע"י בעלי המניות / שותפים וכן ע"י המטפל המוצע מטעמו(  

 

   תאריך:         
 לכבוד

 מעוצה מקומית ג'ת 
       

 א.ג.נ., 
 תצהיר העדר הרשעות פליליות  הנדון:   

 

 בתצהיר זה: 

 . (נוסח חדש(כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  "תושב ישראל": 
 (. "חוק החברות"להלן: )  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה": 

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין": 
 . 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה": 

 
 

_______ לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ____ 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

בקול קורא של המועצה המקומית   ("המשתתף"להלן:  )אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת _________________________   .1
 .  תג'ת לאיתו יועץ בתחום הנגישות מתו"ס ושירו

 

 תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף.  .2
 

הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה  .3
 ות.השנים האחרונ 10קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 

 ___________________               ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

מר   בפני  הופיע   __________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   _________ מ.ר.  עו"ד,   ___________________ הח"מ,  אני 

_______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן  

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

 
             
                                                ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                    
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 5נספח 
 תצהיר העדר הליכים משפטיים 

 )יוגש ע"י המציע; היה המציע תאגיד יוגש חתום ע"י בעלי המניות / שותפים וכן ע"י המטפל המוצע מטעמו(   

   תאריך: 
 

 לכבוד
 מעוצה מקומית ג'ת 

      
 א.ג.נ., 

 
 תצהיר העדר הליכים משפטיים  הנדון:   

 
 בתצהיר זה: 

 . (נוסח חדש)כמשמעותו בפקודת מס הכנסה  "תושב ישראל": 
 . ("חוק החברות"להלן: )  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה": 

 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין": 
 . 1968 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה": 

 
יה צפוי  אני הח"מ _______________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אה

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

בקול קורא לאיתור יועץ מתו"ס  (  "המשתתף"להלן:  )אני נותן תצהירי זה חלק מהצעת _________________________   .1
 . ושירות

 תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף.  . 2

להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף, תביעות משפטיות  הנני   .3
ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

 תפקוד המשתתף. 

 י ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימת .4
 

 ___________________     ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

מר   בפני  הופיע   __________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת   _________ מ.ר.  עו"ד,   ___________________ הח"מ,  אני 

________________ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן  _______________________ נושא ת.ז.  

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה. 

 ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                          

 
 
 
 

 6נספח 
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 לדרישות הדיןהצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם 

 )יוגש ע"י מציע שמעסיק עובדים; מציע שאינו מעסיק עובדים יציין זאת במכתב נפרד שיצורף להצעתו( 

 תאריך: ________                                         

 לכבוד 

 מועצה מקומית ג'ת 

 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין הנדון:   

 

מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף במכרז זה, לא  הנני   . 1
ו/או   1976  -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    2הורשע ו/או לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן לצורך סעיף  

 עד ההרשעה האחרונה. כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממו

ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף במכרז זה,  . 2 ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג  הנני מצהיר בזאת כי אני 
העבודה   חוקי  ולפי  הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  לפי  חובותינו  העבודה"להלן:  )מקיימים   ( "חוקי 

 המפורטים להלן: 

 . 1945, (הודעה)תאונות ומחלות משלוח יד * פקודת  

 . 1946* פקודת הבטיחות בעבודה,  

 . 1949 -, תש"ט (החזרה לעבודה)* חוק חיילים משוחררים  

 . 1951 -* חוק החופשה שנתית, תשי"א   

 . 1953 -* חוק החניכות, תשי"ג  

 . 1953 -* חוק עבודת הנוער, תשי"ג  

 . 1954 -* חוק עבודת נשים, תשי"ד  

 . 1954 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד *  

 . 1958 -* חוק הגנת השכר, תשי"ח  

 . 1959 -* חוק שירות התעסוקה, שתי"ט  

 . 1967 -* חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  

 . 1995 -, התשנ"ה [נוסח משולב]* חוק הביטוח הלאומי  

 . 1957 -* חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז  

 . 1987 -* חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 . 1988 -* חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  

 . 1991 -, התשנ"א (העסקה שלא כדין)* חוק עובדים זרים  

 . 1996 -* חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  

 . 1998 - * פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  

 . 1998 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  8* סעיף  

 . 1963  -* חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

 . 2001 -* חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  
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 . 2000 -לחוק מידע גנטי, התשס"א  29* סעיף  

 . 2002 -, התשס"ב (תנאי עבודה)* חוק הודעה לעובד  

 . 2006 -* חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו  

 . 1997 -, התשנ"ז (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)א לחוק הגנה על עובדים 5* סעיף  

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה  . 3

 : ( יש לסמן את ההצהרה המתאימה)בו 

לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו על ידי מינהל   ____  
 ה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו. ההסדר

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או נקנסנו על ידי מינהל  ____  
קי העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט  ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חו

 להלן: 

 הרשעות: ________________________________________________   
   _______________________________________________________ 
   _______________________________________________________ 
 ___________________________ קנסות: ______________________  
   _______________________________________________________ 

 

 הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. . 4

 מלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ו . 5

 שם נותן התצהיר: __________________   שם המשתתף: _________________ 

 מס' תעודת זהות: __________________   מספר ת.ז./ח.פ. ________________ 

 חתימת נותן התצהיר: _______________   חתימת המשתתף: ______________ 

 אישור עו"ד

 .("המשתתף"להלן: )אני משמש כעורך הדין של  ___________________ ת.ז./ח.פ. ___________  א. 

מנהל  ב.  ו/או  העיקרי  המניות  בעל  ו/או  השליטה  בעל  הינו   ___________ ת.ז.  כי_________________  בזאת  מאשר  הנני 

ב המשתתף  קוראהתאגיד  של    קול   ________ ג'ת  פומבי  מקומית  מומועצה  התאגיד והינו  בשם  זו  הצהרה  ליתן  סמך 

 _________ ח.פ. ________. 

ב  ג.  במשרדי  עו"ד,   _______________________ בפני,  הופיע   __________ ביום  כי  בזה  מאשר   - הנני 

____________________________, מר/גב' _____________, נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו, כי 

האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה עליו להצהיר את  

 הנ"ל וחתם עליה. 

         ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד         

 

 

 7נספח                                  
 

mailto:abunaser.muni@gmail.com


 המועצה המקומית                          مجلس جت المحلي 
 מחלקת הנדסה  قسم الهندسة                                                                                  

 04- 6176825 פקס:  -04-6176808טל:                                                    04-6176825فاكس:  04-6176808هاتف:    

 30091 -מיקוד המשולש  – דואר ג'ת                                                    30091 - منطقه رقم  المثلث  – بريد جت      

 
abunaser.muni@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________     

19 
 

 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי–ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות   – 1 ב 2סעיף 

 .2016 –תשע"ו (  11תיקון )
)יוגש ע"י מציע שמעסיק עובדים; מציע שלא מעסיק עובדים יציין זאת במכתב נפרד שיצורף להצעתו ויהא פטור ממילוי  

 (  תצהיר זה

_______ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מס' ________ 
  :צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן

 
 . הנני נציג ________________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר בשם המציע

 ( במשבצת המתאימה X סמן)
 

 ;להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע) 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף  
 

 . לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 9וראות סעיף ה 
 

 : במשבצת המתאימה להלן X עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן 100ככל שהמציע מעסיק 
 

והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי    י של משרד העבודה הרווחההמציע מתחייב לפנות למנהל הכלל    
 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך   9סעיף 

 
החברתיים, בהתאם להתחייבותו לפי הוראות פסקת    המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים    

()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות שנעשתה עמו בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופועל לביצוע  2(א()1ב 2משנה  
 . לחוק שוויון זכויות  9מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף )ההנחיות 

 
במכרז,  יזכה  שהמציע  ככל  כי  מצהיר  הרווחה    אני  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  זה  מתצהיר  העתק  המציע  יעביר 

 .ימים ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 
 

           תאריך:
 חתימה         

 
 אישור

 
בפני הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  __________________עו"ד,  הח"מ  במקום   ,אני 

מס'   ת.ז.  באמצעות  עצמו/ה  שזיהה/תה   ____________________ מר/גב'   ,_____________________

___________________/ המוכר/ת לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים  

 . הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על תצהירו/ה לעיל

            
 חתימה וחותמת עוה"ד        __________  שם מלא:

 
 

 8נספח 
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 לכבוד
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      מעוצה מקומית ג'ת 
 א.ג.נ., 

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה  הנדון:
 

_____________,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  אני הח"מ__________,  ת.ז._________, 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס': _____________ בנושא: ____________ אשר מוגשים על ידי המציע:  .1
 "(. )להלן: "המכרז _____ )להלן: "המציע"( למועצה________________ ח.פ./ת.ז._________

 .הנני משמש כמנהל המציע .2

אני מצהיר כי אין לי )ו/או למי משאר בעלי המניות בחברה( כל קירבה משפחתית ו/או קשר עסקי אחר כלשהו עם חבר   .3

 .מעובדי המועצהאו עם מי  המועצה במועצ

, קרובו, סוכנו או שותפו, כמשמעותם של אלו בסעיף  הרשותמועצה במועצת    ה/חברעובד/ת מועצה ו/או  אני מצהיר, כי אין ל .4

 .א לפקודת העיריות, חלק כלשהו בהון ו/או ברווחים של המציע, ואין מי מאלו מנהל או עובד אחראי במציע 122

זה לבין כל התחייבות ו/או כל פעילות, אחרת שלי  אני מצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי מכרז   .5

 .בין בשכר ובין שלא בשכר

אני מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים ביני לבין המועצה במישרין או בעקיפין ואני מתחייב בזאת להודיע  .6
 . למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים או קרבה כאמור עם היוודע לי הדבר

 .ר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמתאני מצהי .7

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לשקול פסילת הצעת המציע אם יש קרבה אסורה כאמור לעיל, או אם   .8
 נמסרה הצהרה לא נכונה מטעם המציע. 

  .זה שמי, חתימתי להלן ותוכן תצהירי אמת

: _____________________ המציעשם    

:_____________________ חתימת המציע  

 

בכל מקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת ב"כ המועצה בכפוף לנוהלי משרד הפנים.  *  

 א י ש ו ר 

   ________________ הופיע/ה בפניי מר/גב'  ___________, עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום   ______________אני הח"מ 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  __________________ , ת.ז. 

 ל בחתמו/ה עליו בפניי. באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעי

 

            
 חתימה וחותמת עוה"ד                                      
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תאריך הנפקת האישור     אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

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

 שור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי
מעמד מבקש   אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 האישור 
מועצה מקומית   שם:
 ג'ת

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 יועץ נגישות

 משכיר                                ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מוצריםמזמין ☐ 

 ______ אחר: ☐ 

 ת.ז/ח.פ: 500206289ת.ז/ח.פ:

בנין המועצה,     מען:
 3009100 , ג'ת81ת.ד. 

 מען: 

 כיסויים
סוג  

 הביטוח 
 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מבקש    -309 ₪    ביט   רכוש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
טבע,    - 313האישור,   נזקי  בגין    - 314כיסוי 

כיסוי רעידת    -316כיסוי גניבה פריצה ושוד,  
 ראשוניות  -328אדמה, 

הרחבת שיפוי,    -304אחריות צולבת,    -302 ₪  1,000,000   ביט   צד ג'
ג'  -307 משנה,    -צד  וקבלני    - 309קבלנים 

האישור,   מבקש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
מבוטח    -321כיסוי לתביעות המל"ל,    - 315

מבקש    -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש האישור ייחשב כצד    - 322האישור,  

זה,   בפרק  רכוש  - 329ראשוניות,    - 328ג' 
 מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

רק במידה    נדרש)
  מעסיק שהיועץ
 עובדים( 

ויתור על תחלוף   -309הרחבת שיפוי,   - 304 ₪ 20,000,000   ביט  
מבוטח נוסף    -319לטובת מבקש האישור, 

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי  
 ראשוניות  -328המבוטח, 

אחריות  
 מקצועית

דיבה, השמצה   - 303אובדן מסמכים,  - 301 ₪ 1,000,000   ביט  
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות  

ויתור   -309הרחבת שיפוי,   -304מקצועית,  
  -321על תחלוף לטובת מבקש האישור, 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  

מרמה   -325מבקש האישור, ,   -המבוטח
בפרטיות  פגיעה    -326ואי יושר עובדים, 

  -327במסגרת כיסוי אחריות מקצועית, 
  -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח,  

  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות ,  
 חודשים( 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 יועצים/מתכננים  038

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור  

 המבטח: 

mailto:abunaser.muni@gmail.com

