
 

  עיריית רחובות

   08-9392235, פקס': 08-9392231טלפון:     76442רחובות מיקוד  1111ת.ד  2רח' ביל"ו 
M:\נוהל התקשרות עם יועצים ומתכננים\נוהל התקשרות עם יועצים ומתכננים\לשכת מנכל\2017שנת -שגית\לשכה משפטית-שגית.docx  

 
 

 

 נוהל התקשרות לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים

 1987–תשמ"ח (מכרזים)( לתקנת העיריות 8)3בפטור ממכרז לפי תקנה  

 

 רקע

קובעת כי העירייה רשאית להתקשר ללא מכרז  1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל( 8)3תקנה  .1
ע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון עבודות "בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת יד

בסעיף  המאות, יעוץ ועבודות כיוצא באלה" וזאת כחריג לחובת המכרזים הקבועתכנון, פיקוח, מדידה, ש
 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[. 197

ה הדרך המשפטית הראויוקבעה כי תקנה זו פורשה בצמצום בפסיקה בהיותה חריג לכלל עם זאת,  .2
 באמצעות מכרז פומבי. להתקשרות עם נותני שירותים מקצועיים ברשויות המקומיות היא

נוהל התקשרויות לביצוע פורסם  8/16 מס' חוזר מנכ"ל משרד הפנים, במסגרת 2016בהתאם, בנובמבר  .3
ו יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז אשר נועד לקבוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים א

וראות והנחיות להתקשרויות של רשות מקומית להזמנת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות ה
 ( הנזכרת לעיל.8)3מכרז לפי תקנה מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור מ

 פורסמו הבהרות והוראות שינויים בעניין הנוהל מטעם משרד המשפטים.   23.05.2017בתאריך  .4

 ת הנוהלמטר

לאופן ביצוע התקשרות ביחס והוראות משרד המשפטים  גובש לצורך יישום הנחיות משרד הפניםנוהל זה  .5
לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי 

 .1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל( 8)3תקנה 

  ו אלא לפי נוהל זה. העירייה לא תתקשר בחוזה ללא מכרז לפי תקנה ז

 הגדרות 

 לנוהל זה. פרק א'ועדת התקשרויות, לפי  -"הוועדה"  .6

 .1987-תקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"חל( 8)3תקנה  - "התקנה"(" או 8)3"תקנה 

לנוהל  ד'-פרקים ב' ומאגר הכולל רשימת מציעים שינוהל על ידי הוועדה בהתאם ל -"מאגר מציעים" 
 זה.

ו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים א -ם" "נוהל משרד הפני
  . 8/16מס'  שר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפניםיחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז א

  ועדת התקשרויות  -פרק א' 

ברית את גזאו למי שימנה לנציגו, גם פרט אליו אשר תכלול,  ועדת התקשרויותימנה העירייה מנכ"ל  .7
על פי החלטתה תתקשר הרשות בפטור ממכרז ו ימנו לנציגןאו מי שהעירייה והיועצת המשפטית לעירייה 

המנכ"ל יהיה רשאי לאפשר את הוספת  ד מנכ"ל העירייה או נציגו כאמור.התקנה. בראש הוועדה יעמולפי 
 ות. מנהל היחידה הרלוונטית )מחלקה/אגף( לסוג התקשרות מסוים, כחבר ועדת התקשרוי
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לא ישתתף חבר ועדה בדיוניה אם השתתפותו עלולה להביאו למצב של ניגוד עניינים. במקרה של חשש  .8
 כאמור ישתתף בדיוני הוועדה ממלא מקום, כמפורט בנוהל משרד הפנים.

הוועדה רשאית למנות ועדת משנה לעניין התקשרות או לעניין סוגי התקשרויות מקרב חברי הוועדה או  .9
 שות המקומית שאינם חברי הוועדה שתביא לפניה המלצה.מקרב עובדי הר

 מו בפרוטוקול שייחתם בידי חבריה. , ינומקו וירשהחלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות .10

ימים ממועד קבלתן. הוועדה רשאית  15החלטות הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה בתוך  .11
ה כי פרסום ההחלטה במלואו עלול לפגוע בביטחון לפרסם את החלטותיה באופן חלקי בלבד, לאחר שמצא

 הציבור או לגלות סוד מסחרי או מקצועי.

כמפורט  לפי קטגוריות שונות רשימת יועצים פוטנציאלייםאשר יכלול  מציעיםמאגר ועדה תנהל וה .12
 . לנוהל זה 'ד-פרקים ב' וב

  

 והסרה מן המאגרהמציעים צירוף למאגר  -פרק ב' 

 למאגר ( צירוף1ב)

 ציעים ותבחן את בקשות המעונייניםרשימת ממאגר הכולל ועדה תפרסם הודעה על כוונתה לערוך וה .13
 .להצטרף לו

מפורטים במאגר המציעים ייכללו רק מציעים שהגישו מועמדותם ונמצאו עומדים בתנאי הסף, אשר  .14
 .ימיםשבדקה הצעתם ומצאה אותם מתאהחליטה לצרפם למאגר לאחר  הוועדהלהלן ואשר ( 2בפרק ב)

רשאית להזמין מועמדים לראיון אישי לצורך התרשמות, וכן לדרוש מהם פרטי אנשי  העירייהיובהר כי  .15
לא לצרף מועמד למאגר בהתבסס על ריאיון תוכל להחליט ש הוועדהקשר אצל גופים בהם סיפקו שירות. 

 עמו. של העירייה או על סמך ניסיון קודם לגביו ממזמינים שונים שנערך לו או על חוות דעת שניתנה

 החלטה בדבר צירוף/אי צירוף מועמד למאגר תימסר למועמד בכתב.  .16

העירייה תפרסם מעת לעת פרסומים  31.07.2017עד לתאריך המאגר יהא פתוח להצטרפות ראשונית  .17
 לפחות. לוש שנים בדבר האפשרות להצטרף למאגר אשר יעודכן אחת לש

 ויהא פתוח לעיון הציבור. המאגר יפורסם באתר האינטרנט של העירייה  .18

 תנאי סף להצטרפות למאגר (2ב)

 תנאי הסף הכלליים להצטרפות למאגר הם כדלקמן: .19

 המציע הינו אזרח מדינת ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. .א

המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  .ב
 סק פטור בעל אישורים מרשויות מע"מ בדבר היותו עוסק פטור. מטעם פקיד השומה או עו

 .1976-מציע העומד בכל תנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .ג

 . ניגוד ענייניםחשש למציע שאינו מצוי ב .ד

תנאי סף פרטניים לפי הקטגוריות השונות ובכלל זה השכלה / הכשרה מקצועית, רישיונות, ניסיון קודם  .20
 ודעה פומבית בדבר כוונת העירייה לערוך מאגר מציעים כאמור. בגדרי הו יפורסמועוד 

 לנוהל זה. נספח אמצורפת כהודעה פומבית ראשונה 
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 המאגרן הסרה מ( 3ב)

היכללות מפעם לפעם למציעים הכלולים במאגר על מנת לוודא עמידתם בתנאי הסף לצורך תפנה  הוועדה .21
עמידה בתנאי הסף -בדבר כל שינוי אשר עלול להוביל לאי לעדכן את העירייהבמאגר. המציעים יחויבו 

 לפרק עבורו הוגשה מועמדותו.

הסף תהא רשאית להסיר יועץ מהמאגר עקב ניסיון שלילי עמו ו/או עקב אי עמידתו בתנאי  הוועדה .22
חוזה עם העירייה  ו/או בגין הפרתההודעה הפומבית או תנאי הסף הפרטניים שיכללו במסגרת ו/הכלליים 

  או בגין חוות דעת שליליות שנתקבלו לגביו מגורמים חיצוניים. /ו

 

  הנוהלהחלטה על התקשרות לפי  -פרק ג' 

בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון בקשה להתקשרות  .23
הטופס המצורף ת באמצעועל ידי הגורם המקצועי הרלוונטי בעירייה תוגש לוועדה נוהל זה לפי  מיוחדים

 .זהלנוהל  נספח בכ

רשות האם חלה על בפתחו תינתן חו"ד יועמ"ש האו כאמור קודם לדיון בוועדה בבקשת התקשרות  .24
האם מדובר בעבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי (, דהיינו, 8)3רות תקנה ההתקש

 אמון מיוחדים שאינה עבודה מקצועית שגרתית. 

( חלה על ההתקשרות, אין להעדיף ביצוע התקשרות 8)3ועדה האם למרות שתקנה ותבחן ה ,לאחר מכן .25
על הועדה בדרך של מכרז פומבי והאם מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות ללא מכרז. 

 לנמק את החלטתה.  

 

 ממאגר המציעים הזמנת שירות -פרק ד' 

לעיל, תערוך פנייה תחרותית לכמה מציעים  פרק ג'ל ( בהתאם8)3החליטה הוועדה להתקשר לפי תקנה  .26
 מתוך מאגר המציעים.

ן, ההצעה הזוכה ותקבע, ככל הניתתיבחר מראש לגבי כל התקשרות אמות מידה שלפיהן  הוועדה תגדיר .27
כן תקבע הוועדה מראש את סדרי הדיון בהצעות. אמות המידה מה המשקל שיינתן לכל אמת מידה. 

 . םלמציעיהתחרותית גדרי הפנייה וסדרי הדיון יפורטו ב

ולענות על לביצוע העבודה הצעה כספית לעירייה ולהציע יוכלו להשיב המציעים אליהם פנתה העירייה  .28
 . בהמועד הנקוב עד להתחרותית כל המידע שיידרש בפנייה 

 תפתח הוועדה את ההצעות: לאהבאים  המצטבריםבהתקיים התנאים  .29

 מציעים 4-הפנייה המקורית נערכה לפחות מ (1)

 מאגר המציעים כולל מציעים נוספים שלא קיבלו פנייה (2)

 הצעות 3-בעקבות הפנייה התקבלו פחות מ (3)

אלא, תשיב הוועדה את ההצעות למציעים ותערוך פנייה חדשה לכל המציעים אליהם פנתה מלכתחילה 
פני הנמוך כל המציעים הנוספים לאותו סוג ההתקשרות )ללאו  -וכן לשלושה מציעים נוספים לפחות 

 מביניהם(.

ותתקשר עם המציע המתאים ביותר, לפי שיקול דעת מקצועי תקבלו שיתבחן את ההצעות  הוועדה .30
 .ולצרכי העירייה התחרותיתובהתאם לתנאי הפנייה 
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החליטה הוועדה כי קיים צורך בעריכת ראיון בעל פה למציעים לצורך קבלת החלטתה, תערוך ראיון  .31
 ם פנתה במסגרת הפנייה התחרותית.   כאמור עם כל המציעים אליה

אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי ובשיקול דעתה הבלעדי לבכר הוועדה  .32
 שיקולים נוספים כגון: ניסיון קודם, ידע מקצועי רלוונטי, מומחיות וכיוצ"ב. 

שיפורט בפנייה  , הכל כפימציעיםם בין מספר רשאית לחלק ביצוע של שירות מסוי תהאהוועדה  .33
 . התחרותית

(. 8)3אחת לשנה תפרסם הוועדה דו"ח המפרט את רשימת המציעים שעמם התקשרה העירייה לפי תקנה  .34
 דו"ח כאמור יכלול לכל הפחות את שם המציע, סוג העבודה והיקף ההתקשרות.  

 

 המציעים הזמנת שירות מחוץ למאגר -' פרק ה

 בדיקהתית לקבלת הצעות מתוך רשימת המציעים, אלא לערוך באפשרות הוועדה שלא לערוך פנייה תחרו .35
  בחשבון, בנסיבות המפורטות להלן: כמה הצעות הבאות של

בחנה את האפשרות לערוך הוועדה   - במאגר המציעים לא קיימת רשימה לסוג ההתקשרות הרלוונטי (1)
ין זה אפשרי ואין אבנסיבות העניין פנייה תחרותית להצעות מתוך רשימת מציעי המאגר ומצאה כי 

את הצורך בהקמת רשימה לסוג ההתקשרות הוועדה כמו כן, תבחן  .לערוך פנייה בדרך זוזה מוצדק 
 הרלוונטי, בהתחשב בתדירות ההתקשרויות ובאופיין.

בעת התקשרות נוספת בדרך של בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון כמתואר לעיל, תנמק הוועדה 
  את הסיבות לאי הקמת הרשימה. 

הוועדה בחנה את האפשרות לערוך  - במאגר המציעים קיימת רשימה לסוג ההתקשרות הרלוונטי (2)
אין זה אפשרי ואין בנסיבות העניין פנייה תחרותית להצעות מתוך רשימת מציעי המאגר ומצאה כי 

 , שיירשמו בפרוטוקול הוועדה. מטעמים מיוחדיםוזאת  לערוך פנייה בדרך זו זה מוצדק

כמה הצעות הבאות בחשבון כאמור, תיעשה ככל הניתן בסבב מחזורי ובאופן הוגן המעניק בדיקה לקבלת  .36
הוועדה תנמק את בחירתה במציע מסוים תוך התייחסות להיבטי שוויון, אף לעירייה את מרב היתרונות. 

 .שלא בוצעה פנייה לקבלת הצעות

הל בידי מרכז השלטון הוועדה תוכל להשתמש, בהתאם לשיקול דעתה, גם ברשימת מציעים שתנו .37
 המקומי )מש"מ( או החברה למשק וכלכלה )משכ"ל(, בכפוף לפרסום הודעה בדבר כוונה זו. 
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 הודעה פומבית בדבר כוונה לערוך מאגר מציעיםנספח א: 

לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים עיריית רחובות מעוניינת להקים מאגר מציעים, 
 תחומים אשר יפורטו להלן.בבפטור ממכרז, 

 א.  הנדסה

  מתכנני תב"ע ובינוי .1

 מתכנני נוף .2

 הנדסה אזרחית / קונסטרוקציה  .3

 ביסוס קרקע / בדיקות קרקע .4

 מתכנני תנועה וכבישים .5

 תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים  .6

 יועצים בתחומים:  .7

 אקוסטיקה 7.1

 אינסטלציה 7.2

 נגישות ובטיחות 7.3

 שימור מבנים 7.4

 אגרונומיה 7.5

 איטום 7.6

 

 שמאות  .ב

 

 

 

פורטו להלן אשר  תנאי הסף הכלליים והספציפייםכל מציע רשאי להגיש בקשה להיכלל במאגר ככל שהוא עומד ב

 . http://www.rehovot.muni.ilבאתר העירייה בכתובת גם יפורסמו ואשר 

 גר ככל שהוא עומד בתנאי הסף הנדרשים. כל מציע רשאי להגיש בקשה להיכלל במא

 לפנייה זו ובצרוף כל האישורים הנדרשים. 1נספח הבקשה תוגש על גבי טופס הבקשה המצורף כ

 

 :תנאי סף לצורך צירוף למאגר

 תנאי הסף הכלליים חלים על כל המציעים ותנאי הסף הספציפיים הינם לפי תחומים. 

או העובדים הספציפיים באמצעות אחד מבעלי המניות או השותפים תאגיד תיבחן עמידה בתנאי הסף  לעניין

 .לפי העניין - בתאגיד

 

 כללייםתנאי סף 

 המציע הינו אזרח מדינת ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל. .א

 אנרגיה וסביבהיועצים בתחום .ג

 חשמל  ו תאורה.1

 גז.2

 התייעלות אנרגטית  .3

 אקוסטיקה.4

 מיזוג אוויר.5

טיפול בפסולת ואיכות  .6
 הסביבה

 מדידה   ד. 

 כללי -יועצים  ה. 

  העירייהבדיקת הכנסות .1
   ()מיסים, היטלים, אגרות

 כלכלה.2

 רו"ח  .3

 תנועה.4

 כוח אדם ושכר.5

 ךחינו.6

 תקשוב.7

 ארכוב.8

 תחזוקה ו/או רכש.9

10. 
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המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  .ב
 פטור בעל אישורים מרשויות מע"מ בדבר היותו עוסק פטור.  פקיד השומה או עוסק

 .1976-אות גופים ציבוריים, התשל"ומציע העומד בכל תנאי חוק עסק .ג

 ניגוד עניינים. חשש למציע שאינו מצוי ב .ד

 להוכחת תנאי הסף הכלליים יצרף המציע: .ה

 וכחה בדבר היותו עוסק פטור; תעודת עוסק מורשה או ה -

 לפנייה זו; 3נספח תנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים המצורף כהצהרה בדבר עמידתו ב -

 לפנייה זו. 4נספח כתצהיר לאיתור חשש לניגוד עניינים בנוסח המצורף  -

 תדפיס עדכני מהמרשם הרלוונטי. -אם המציע הינו תאגיד  -

 

 הנדסה -לפרק א  ספציפייםתנאי סף 

 5ניסיון מקצועי מצטבר של ו בת קבועהבעל משרד בכתו בפנקס המהנדסים והאדריכלים,המציע רשום  .א

 שנים לפחות.

 .ושירות )מבנים תשתיות וסביבה( מורשה נגישות מת"וסהמציע  -בנוסף לאמור לעניין תחום הנגישות,  .ב

 .הבקשה, בחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבנושא מקצועי בו התמחפרויקטים  10המציע תכנן לפחות  .ג

 מציע:יצרף ההספציפיים להוכחת תנאי הסף  .ד

 .1נספח טופס הגשת מועמדות / בקשה להיכלל במאגר המציעים המצורף כ -

 .בנוסף, פרופיל חברה –ואם המציע הינו תאגיד  קורות חיים -

 .תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה -

 .תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים -

ממזמין כל אישור ו בו מעיד המהנדס ו/או האדריכל על ניסיונותצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד  -

  כן יצורפו המלצות. לטופס הבקשה להלן.  2נספח באחת מהעבודות, בהתאם לנוסח המצורף 

 

 שמאות -תנאי סף ספציפיים לפרק ב 

 בעל משרד שמאים בכתובת קבועההרשום בפנקס שמאי המקרקעין, שמאי מקרקעין מוסמך, הינו המציע  .א

, הליכי הפקעה, פיצויים לפי ליווי תכנוניבתחומים הבאים:  שנים לפחות 5על ניסיון מקצועי מצטבר של בו

 לחוק התו"ב ומיסוי. 197סעיף 

 .תמחהבחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ביצע המציע עבודות שמאות בנושא המקצועי בו ה .ב

 יצרף המציע:הספציפיים להוכחת תנאי הסף  .ג

 .1נספח ות / בקשה להיכלל במאגר המציעים המצורף כטופס הגשת מועמד -

 בנוסף, פרופיל חברה. -קורות חיים ואם המציע הינו תאגיד  -

 .שמאי המקרקעיןתעודת רישום בפנקס  -

כל אחת מהעבודות, מזמין אישור ועל ניסיונו שמאי תצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד בו מעיד ה -

  כן יצורפו המלצות.  .להלןה לטופס הבקש 2נספח בבהתאם לנוסח המצורף 
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  אנרגיה וסביבה -תנאי סף ספציפיים לפרק ג 

בעל ניסיון ו והינו בעל משרד בכתובת קבועההרלוונטי רשום בענף ו/או אדריכל מהנדס הינו המציע  .א

 . שנים לפחות 5מקצועי מצטבר של 

 .תמחהו הבנושא המקצועי בבחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ביצע המציע עבודות  .ב

 יצרף המציע:הספציפיים להוכחת תנאי הסף  .ג

 .1נספח טופס הגשת מועמדות / בקשה להיכלל במאגר המציעים המצורף כ -

 בנוסף, פרופיל חברה. -קורות חיים ואם המציע הינו תאגיד  -

 תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. -

 האדריכלים.תעודת רישום בפנקס המהנדסים ו -

ממזמין כל אישור תצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד בו מעיד המהנדס ו/או האדריכל על ניסיונו ו -

  כן יצורפו המלצות. לטופס הבקשה להלן. 2נספח באחת מהעבודות, בהתאם לנוסח המצורף 

 

 מודדים  -תנאי סף ספציפיים לפרק ד 

 5בעל ניסיון מקצועי מצטבר של ו (למיפוי ישראלהמרכז מפ"י )מודד מוסמך, רשום במאגר הינו המציע  .א

 . ריםבמדידות ו/או ברישום תצ" שנים לפחות

 . תמחהבנושא המקצועי בו הבחמש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה ביצע המציע עבודות  .ב

 יצרף המציע:הספציפיים להוכחת תנאי הסף  .ג

 .1נספח טופס הגשת מועמדות / בקשה להיכלל במאגר המציעים המצורף כ -

 בנוסף, פרופיל חברה. -ינו תאגיד קורות חיים ואם המציע ה -

 תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. -

 .מאגר המודדים של המרכז למיפוי ישראלתעודת רישום ב -

ממזמין כל אחת מהעבודות, אישור על ניסיונו ו המציעתצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד בו מעיד  -

 כן יצורפו המלצות.לטופס הבקשה להלן.  2 נספחבבהתאם לנוסח המצורף 

 

 ייעוץ כללי -תנאי סף ספציפיים לפרק ה 

המציע  -לגבי רו"ח ו שנים לפחות 5בעל ניסיון מקצועי מצטבר של יועץ מוסמך בתחומו, הינו המציע  .א

 .  של לשכת רואי החשבון בישראל במאגר רו"חרשום 

 יצרף המציע:הספציפיים להוכחת תנאי הסף  .ב

 .1נספח גשת מועמדות / בקשה להיכלל במאגר המציעים המצורף כטופס ה -

 בנוסף, פרופיל חברה. -קורות חיים ואם המציע הינו תאגיד  -

 תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. -

 .הרלוונטיפנקס או במאגר הרישום תעודת רישום ב -
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ממזמין כל אחת מהעבודות, אישור על ניסיונו ו המציע תצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד בו מעיד -

  כן יצורפו המלצות.   לטופס הבקשה להלן. 2נספח בבהתאם לנוסח המצורף 

 ניהול המאגר והזמנת שירות מתוכו

במאגר ייכללו רק מציעים שהגישו מועמדותם ונמצאו עומדים בתנאי הסף, ואשר העירייה החליטה לצרפם למאגר 
 תם. לאחר בדיקת הצע

יובהר כי העירייה רשאית להזמין מעמדים לראיון אישי לצורך התרשמות וכן לדרוש מהם פרטי אנשי קשר אצל 
גופים בהם סיפקו שירות. העירייה תוכל להחליט שלא לצרף למאגר מציע על סמך ראיון שיערך לו או על סמך 

 יון קודם שלה עמו.תקבלו לגביו מגורמים חיצוניים לעירייה או על סמך ניסשיחוות דעת 

 בכתב. ירוף מועמד למאגר תימסר למציעהחלטה על צירוף או אי צ

ולאחר מכן, בהתאם לפרסומי העירייה, מעת  201707.31.עד לתאריך המאגר יהיה פתוח להצטרפות ראשונית 
 לעת. 

חד עם זאת בכוונת העירייה לערוך מפעם לפעם בדיקה בדבר עמידתם של המציעים הכלולים בו בתנאי הסף. י
עמידה בתנאי הסף -באחריות המציעים לעדכן את העירייה בדבר כל שינוי אשר עלול להוביל לאימובהר כי 

 הכלליים או הספציפיים.

או חוות  הפרת חוזהעמו, אי עמידה בתנאי הסף,  העירייה תהא רשאית להסיר מציע מהמאגר עקב ניסיון שלילי
 . דעת שליליות חיצוניות שיתקבלו לגביו

לקבלת פנייה תחרותית בדרך של  במאגרהעירייה תפנה באופן מחזורי ושוויוני ככל הניתן למציעים המופיעים 
ככלל, תכלול הפנייה אמות מידה לבחירת ההצעה  .בתחומים הכלולים במאגר הצעות לביצוע עבודות רלוונטיות

 .המשקל שיינתן לכל אמת מידה וסדרי הדיון בהצעות פירוט בדבר, הזוכה

על המציעים יהא להשיב לפנייה ולהציע הצעה כספית ולענות על כל המידע שיידרש בגדרי הפנייה הפרטנית. לאחר 
את ההצעות שיתקבלו ותתקשר עם המציע העירייה תבחן המועד שהוקצב לעניין בהגיע קבלת כל ההצעות או 

במידת הצורך  צרכי העירייה.ול התחרותיתהמתאים ביותר, לפי שיקול דעת מקצועי ובהתאם לתנאי הפנייה 
 .   בעניין התקשרות מסוימת ראיון בעל פה למציעים לצורך קבלת החלטתהתערוך העירייה 

אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי ובשיקול דעתה הבלעדי לבכר שיקולים העירייה 
 "ב. נוספים כגון: ניסיון קודם, ידע מקצועי רלוונטי, מומחיות וכיוצ

 . התחרותיתתהא רשאית לחלק ביצוע של שירות מסוים בין מספר מציעים, הכל כפי שיפורט בפנייה העירייה 

העירייה שומרת על זכותה להתקשר לצורך מתן שירותים מסוימים גם עם אנשי מקצוע אשר אינם כלולים במאגר, 
 בכפוף לנוהל ובהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות של העירייה. 

, רשאי לפנות בכתב בלבד העירייה נוהלו/או תנאיה ו/או להודעה זו בנוגע לפנות בבקשת הבהרה מעוניין מציע ה

 . vada_metachnen@rehovot.muni.ilדוא"ל באמצעות 

מול העירייה , חתימה על חוזה צירוף למאגרמכח פנייה זו, אלא לאחר קבלת הודעה על אין לבצע כל עבודה/שירות 
 . על ידי גזברות העירייהבודה בליווי הזמנה תקציבית מאושרת וקבלת צו התחלת ע

עד  vada_metachnen@rehovot.muni.il בדוא"לאת ההצעות יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים 
 .31.07.2017לתאריך 
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 המציעים להיכלל במאגר בקשה : 1נספח 

 (X-)לסמן ב מעמד משפטי .א

 חברה בע"מ  שותפות רשומה  לא רשומה שותפות   אדם פרטי 

 ד'(-)למלא סעיפים ב' ו ד'(-)למלא סעיפים ב' ו )למלא סעיפים ב',ג',ד'( ג'(-)למלא סעיפים ב' ו

 פרטים כלליים )יש לצרף תדפיס מהמרשם הרלוונטי, ככל שמדובר בתאגיד רשום( .ב

  שם מגיש המועמדות

  כתובת למשלוח דואר

  כתובת דוא"ל

  טלפון

  טל' נייד

  ספק

  מס' עוסק מורשה

 מס' התאגיד
 )אם רלוונטי(

 

 )חברה בע"מ / שותפות רשומה( שמות בעלי זכות החתימה .ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מס' זהות 

    

    

 פרטי( מציעשמות השותפים )שותפות רשומה, שותפות לא רשומה או  .ד

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מס' זהות 

 
   

    

 
 הסף בהודעה על הקמת המאגרלתנאי * יש לצרף מסמכים לאימות המפורט בנספח זה, בהתאם *

 הצהרת מגיש המועמדות

את כל מסמכי והבנתי כי קראתי בעיון  מצהירמס' זיהוי ______________ אני הח"מ ____________  .1
קשרויות של עיריית לוועדת התהנני מגיש בזאת בהתאם לכך ו ההודעה הפומבית על הקמת מאגר המציעים

 "(. המאגרעיריית רחובות )להלן: "של המציעים להצטרף למאגר בקשתי רחובות את 
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שיכללו למציעים אופן הפנייה הנני מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי הפרטים הנוגעים לניהול המאגר, לרבות  .2
מבוססת על אי ידיעה או ואני מוותר בזאת על כל טענה או דרישה ה בו ופרטי השירות שייתכן שאדרש לבצע

 . הבנה כאמור

, המפורסמים באתר ההודעה הפומבית, על נספחיהכי הגשת הצעתי זו כמוה כהסכמה לכל תנאי  עוד ידוע לי .3
 . שיפורסם בגדרי הפנייה התחרותיתחוזה בנוסח ר לספק שירות לעירייה, אחתום על העירייה. אם אבח

אני עומד בכל תנאי טי בנספח זה מדויקים ועדכניים, כי הפרטים שמסרתי על המעמד המשפכי  מצהיראני  .4
הנדרשים  תהרישיונוהסף לצורך צירופי למאגר בתחום הרלוונטי ובכלל זה בדרישות ההשכלה, הניסיון ו

 צעה למאגר. לצורך הגשת ה

העירייה אינה מהווה התקשרות וכי אין העירייה מתחייבת להעביר אלי הזמנת שירות הודעת ידוע לי כי  .5
 בהיקף כלשהו גם אם אכלל במאגר. 

הריני מצרף להצעתי את כל המסמכים הדרושים להוכחת תנאי הסף הכלליים ולהוכחת תנאי הסף  .6
 ך זה. מהכלולים בהצעתי, המסומנים במסהספציפיים 

 (: Xהכלולים בהצעתי הנם )יש לסמן  התחומים .7

 הנדסה 

  מתכנני תב"ע ובינוי 
  מתכנני נוף 
  חית / קונסטרוקציה הנדסה אזר 
  ביסוס קרקע / בדיקות קרקע 
  מתכנני תנועה וכבישים 
   תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים 
   :יועצים בתחומים 
   אקוסטיקה 
   אינסטלציה 
    ובטיחותנגישות 
   שימור מבנים 
   איטום 

   
 

 

 

  שמאות 
 

 אנרגיה וסביבהצים בתחום יוע 

 תאורה וחשמל 
 גז 
   התייעלות אנרגטית 
 אקוסטיקה 
 מיזוג אוויר 
 איכות סביבה וטיפול בפסולת 

 
 מדידה 

 
   כללי -יועצים 

 מיסים,     בדיקת הכנסות העירייה( 
 היטלים, אגרות(       
 כלכלה 
 רו"ח 
 תנועה 
 שכרכוח אדם ו 
 חינוך 
 תקשוב 
 אגרונומיה 
 ארכוב 
 תחזוקה ו/או רכש 
 
 

 אישור
אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת  
בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני מר/גב'  
_____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה  
באמצעות ת.ז. מס' ______________ ]במידה  

ת רשומה: המשמש  והמציע הינו תאגיד או שותפו
בתפקיד ______________במציע והמוסמך/כת  
לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר  
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  
יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני.  
 
 

_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 מקצועית וניסיון קודםהצהרה בדבר הכשרה : 2נספח 

 הספציפיים לתחומים הבאים מביןהמופיעים במסמך זה מתייחסים לעמידתי בתנאי הסף הפרטים  .א

 _________________________________________________ :התחומים הכלולים בהצעה

 ימולא נספח זה עבור כל תחום הכלול בהצעת המציע בנפרד. )מגבלת מקום( ** במידת הצורך 

 

 :רטי המהנדס / מתכנן / יועץפ .ב

  שם

  ת.ז

  מקצוע

  פירוט השכלה 

  שנות ניסיון מצטברות במקצוע 

  מועד רישום בפנקס/מאגר מקצועי רלוונטי 

 

 : תחום הרלוונטי הכלול בהצעהפירוט ניסיון קודם, כנדרש בתנאי הסף הרלוונטי ל .ג

 פרטי השירות  מועד מתן השירות שם המזמין

 (יקטשטח הפרוהיקף כספי, )

אצל פרטי איש קשר 

 המזמין )שם וטלפון(

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 . ** יש לצרף מסמכים לאימות המפורט בנספח זה, בהתאם לתנאי הסף בהודעה על הקמת המאגר

 הזמנות עבודה חתומות ע"י המזמין והמלצות. לצרף יש** לצורך הוכחת ניסיון קודם המפורט בטופס זה 

 אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
________________ מר/גב' _____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'  

מש בתפקיד ______________במציע  ______________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המש
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 

 ת עו"דחתימה וחותמ
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 1976 –תשל"ו , ם ציבורייםתצהיר לפי חוק עסקאות גופי :3נספח 

 

 לכבוד: עיריית רחובות 
 2רח' ביל"ו  
 רחובות  

 

_________, ______אני הח"מ, _____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת ___
בזאת לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 מן: כדלק

גופים  חוק עסקאות)להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 "(. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. ציבוריים

ציבוריים, לא הורשענו  עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים .1
ו/או לפי חוק "( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

חוק עובדים )להלן: " 1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. זרים

ו/או  םהמציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימו לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו .2
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  –חוק עובדים זרים 

 ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /הנני מצהיר .3

 

 ___________________  ___________________ 

 חתימת המציע      תאריך  

 

 ישורא

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס' ________________ מר/גב' 

 ________________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ____________
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 : שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 4פח נס

  ___________________________________ הרשות המקומית 

  ____________________________________ פקידתל תמועמד/

  תפקידים וכהונות - אחלק 

 פרטים אישיים .1

  __________________________________________________________ שם משפחה:

  ____________________________________________________________ שם פרטי:

 ______________ שנת לידה___________________מס׳ זהות 

  ____________ מיקוד: _______________ עיר/ישוב: _________________ כתובת: רח׳:

  _______________________ מס׳ טלפון נייד: _______________________ מס׳ טלפון:

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד׳(. נא להתייחס גם לתפקידים 

יש לציין  ))חברה, שותפות, עמותה וכיו״ב(. נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות בתאגיד מכל סוג
 במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 
תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו 

 המעסיק 
התפקיד ותחומי 

 האחריות 
 תאריכי העסקה 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  עיריית רחובות
 

38 

  08-9392235, פקס': 08-9392231טלפון:     76442רחובות מיקוד  1111ת.ד  2רח' ביל"ו 
M:\נוהל התקשרות עם יועצים ומתכננים\ניםנוהל התקשרות עם יועצים ומתכנ\לשכת מנכל\2017שנת -שגית\לשכה משפטית-שגית.docx  

 תפקידים ציבוריים .3

נא להתייחס לתפקידים  לעיל. 2שאלה שלא צוינו בפירוט תפקידים בשירות ה ציבורי וכהונות ציבוריות 
 שנים אחורה. 4נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 
 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

אם הם  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין
שנים  4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

 אחורה.
 
 

שם התאגיד/רשות/ 
 גוף ותחום עיסוקו

תאריך התחלת כהונה 
 ותאריך סיומה

סוג הכהונה )דירקטור 
חיצוני או צועם בעלי 
מניות. ככל שמדובר 

בדירקטור מהסוג 
לפרט גם נא  –השני 

שמות בעלי המניות 
 שמינו אותך(

פעילות מיוחדת 
בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

המקבל שירות, לפעילות הרשות  שלא  כאזרח יין בו, זיקה או קשר,נהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל ע
קומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו)ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים המ

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

 
 שנים אחורה.   4א להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של נ
 

 קשר באופן מפורט. נא לציין כל זיקה או
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לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או  -״בעל עניין״ בגוף 
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק 

 .1בורסה(הנסחרים ב , בתאגידים1968-ניירות ערך, התשכ״ח

 

 כן/לא

 פרט/י: אם כן,

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

 לגבי קרובי משפחה 5-2לות פירוט תפקידים כאמור בשא .6

 בהווהלתפקידים ולכהונות  ל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחסלעי 5-2בסעיפים  כאמור, ם,פירוט תפקידי
 בלבד.

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

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על  -״קרוב״ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 -״בעל עניו״, בתאגיד  1968-ניירות ערך, תשכ״חלפי חוק  1

גיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהוו המניות המונפק של התא (1)

התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר 

 -ים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פסקה זו מהוו המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשר

 יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרו; (א)

למעט מי למעט חברת רישומים ו -״ ןזה, ״נאמ ןלעני .כמחזיק בניירות הערך האמורים ן, יראו גם את הנאמןהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ (ב)

 102, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף ן()ו( או כנאמ2)א()46להסדר כמשמעותו לפי סעיף  ןשמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמ

 לפקודת מס הכנסה;

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

)במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך
כם יחסי כפיפות במסגרות מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביני

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן/לא

פרט/י: אם כן, 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים תפקידים ועניינים .8

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

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -״קרוב״ 

 
 /לאכן

פרט/י: אם כן, 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________ 

 
 

להעמידך במצב של חשש  תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים .9
 לניגוד עניינים

שאליהם לא התבקשת  עניינים אחרים של קרוביך האחרים,על תפקידים, עיסוקים, כהונות ו ידוע לךאם ה
קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד , , או של מקורביך )ובכלל זה חבריםלהתייחס בשאלות לעיל

 את/ה מועמד/ת? בתפקיד שאליו אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

 ים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחם גם לאח

ועיסוקים של קרובים  לעיל )לדוגמה תפקידים 1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 להם לפעילות הרשות המקומית(. אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש 

 כן/לא
פרט/י: אם כן, 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________ 

 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר 

 ובהווה, כולל תאריכים.
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 ותקואחז םנכסי -ב  קחל

 אחזקות במניות .11
או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין 

 1968 -)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ״ח קרוביך
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. -(. ״קרוב״ 2בבורסהבתאגידים הנסחרים 

 
 כן/לא

 :אם כן, פרט/י
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________ 
 
 
 

 ענייניםד צב של חשש לניגואו שימוש בהם עשויים להעמידך במ נכסים שאחזקתם, מכירתם .12

או שימוש בהם עשויים  םהאם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירת
צא ומי בן/ת זוג, הורה, צא -מדי ״קרוב״ צב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועלהעמידך במ

 שסמוך על שולחנך.

 

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
______________ 

  

                                                 
 -״בעל עניו״, בתאגיד  1968-ניירות ערך, תשכ״חלפי חוק 2

ה אחוזים או יותר מהוו המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של מי שמחזיק בחמיש (3)

התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהו כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר 

 -פק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניו פסקה זו מהוו המניות המונ

 יראו מנהל קרו להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרו; (ג)

למעט חברת רישומים ולמעט מי  -״ ןלעניו זה, ״נאמ .יםכמחזיק בניירות הערך האמור ן, יראו גם את הנאמןהחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ (ד)

 102, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף ן()ו( או כנאמ2)א()46להסדר כמשמעותו לפי סעיף  ןשמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמ

 לפקודת מס הכנסה;

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (4)
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 משמעותי ףחבות כספים בהיק .13
 

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

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -״קרוב״ 

 

 כן/לא
 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________ 
 

 

 

 צב של חשש לניגוד ענייניםנכסים אחרים העלולים להעמידך במ .14

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 את/ה מועמד/ת? בתפקיד שאליו

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים 
 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 נא להתייחם גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

בות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ואו מכהן רל –בגוף  ן"״בעל עניי
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ואו יועץ חיצוני לו.

 כן/לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__ 
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 הצהרה-חלק ג׳
 

 זאת כי:ב , מצהיר/ה ________________ מ.ז מס׳ ____________________ אני החתום/ה מטה

 

י, הם מלאים, נכונים בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבכל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה,  .1

 ואמיתיים;

י, הם מידיעה אישית, אלא במי, לקרובי ולמקורקשר לעצבמידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, כל ה .2

הידיעה, וזאת כמקרה שכו הפרטים אינם ידועים לי ב אם כן נאמר כמפורש כי ההצהרה היא למיט

 כמלואם ו/או כחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

של חשש  במצב שאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיותבלפרטים שמסרתי  ברמע .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד;

של חשש לניגוד עניינים  במצב/ת להימנע מלטפל ככל עניין שעלול לגרום לי להיות באני מתחיי .4

 לת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית כנושא;במילוי התפקיד, עד לקב

רים בהד רו, כמהלךשאלון או יתעורבו יחולו שינויים כתוכן הצהרותיי במקרה בכי ב אני מתחיי .5

יועץ בשל חשש לניגוד עניינים, איוועץ במצב הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי 

 ואפעל לפי הנחיותיו; בכתבנטי בהמשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרל

 
___________________    ___________________ 

 חתימה        תאריך 

 

 

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
ברחוב ________________ מר/גב' _____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס' 
 ______________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד ______________

ציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת במ
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני. 

 
_________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 להתקשרות בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים בקשה -נספח ב' 

 

 לכבוד

 ועדת התקשרויות 

  העבודות הנדרשותתיאור 
  

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

  )לכל התקופה, לרבות תקופות ההארכה( המוערךשיעור התמורה 
  

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 בפנייה למציעיםשיש לכלול אחרים תנאים מיוחדים 
 

_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
 )יש להחתים לפי הסדר( שריםסבב חתימות גורמים מא

 חתימה תאריך תוכן האישור פרטי הגורם המאשר
 מכין הבקשה

 __________שם: __________
 _______________תפקיד: ___

   הנ"ל.הנני מאשר נכונות הפרטים 

 
 אישור מנהל/ת האגף המאשר

 שם: ____________________
 תפקיד: __________________

   הפרטים הנ"ל. הנני מאשר נכונות

 אישור ס. גזבר
 ירון יחיא 

להתקשרות אישור תקציבי  קיים
 .בשיעור הנקוב בבקשה זו

   

 אישור גזברית העירייה
 דניאלה ליבי

העבודות/השירות הנני מאשר כי 
בתנאים המפורטים  לעירייהדרושים 

 לעיל. 
 

  

 אישור מנכ"ל העירייה
 דורון מילברג

רות העבודות/השיהנני מאשר כי 
בתנאים המפורטים  לעירייהים דרוש
 .לעיל

  

 אישור ראש העירייה
 רחמים מלול 

העבודות/השירות הנני מאשר כי 
בתנאים המפורטים  לעירייהדרושים 

 לעיל. 
 

  

 


