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 שלומי מועצה מקומית  – רשימת המציעיםהזמנה להגשת בקשה להיכלל ב
 

מקומית   .1 בזאת    ("מועצה"ה)להלן:    שלומימועצה  שלהלן,  מציעיםמזמינה  הסף  תנאי  כל  על  עונים  אשר   ,
יח  רשימת המציעיםלהציע הצעות להיכלל ב סי אמון  לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או 

  1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אלתוספת הרביעית  (  8)3וזאת בהתאם לתקנה    מיוחדים בתחומים שונים
 (. "השירות")להלן: 

 
מעת לעת, ובכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים    רשימת המציעיםשומרת על זכותה לעדכן את    מועצה ה .2

 שר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים. נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים א
 

 . מועצהנתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה  ,ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר .3
 

על פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר זה כדי לחייב את    מועצהיובהר כי הזמנת השירות תיעשה ע"י ה .4
יועץ בהיקף כלשהו,  בהזמנת שירותים כלשהם הכלולים במאגר    מועצה ה ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם 

 וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. 
 

בכל    רשימת המציעיםתהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים ב  מועצהכי ה   למניעת ספקות, יובהר .5
 דרך אחרת אפשרית על פי כל דין. 

 
הרישום במאגר הינו רישום שמי של    ,, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, שכןככל שמדובר בתאגיד .6

ובתנאי הניסיוןבעל מקצוע רלוונטי מטעם המציע. על המציע לעמו ועל המועמד לעמוד    ד בתנאים הכלליים 
 בתנאי הניסיון. 

 
לכל .7 ביחס  נפרדות  בקשות  להגיש  רשאי  אחד,  התמחות  מתחום  יותר  בעל  הינו  אשר  מתחומי    מבקש  אחד 

 התמחותו. 
 

 בליווי המסמכים הנדרשים   רשימת המציעים יש להגיש את הבקשה להיכלל ב .8
)לסרוק(  א לאגד  יש  והמסמכים,  הבקשה  אחדת  לדוא"ל   PDFבפורמט    לקובץ  הקובץ  את     ולשלוח 
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יחולו   על .9 זו לא  לנהל    מועצה וה  דיני המכרזים  הזמנה  ותהיה רשאית  כל הצעה שהיא  אינה מתחייבת לקבל 
 מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.

 
להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה    מועצה ה .10 לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה,  שומרת 

 ליך אחר שתמצא לנכון. חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל ה
 

 הודעה על הכללת מציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר האינטרנט העירוני.  .11
 

 עדכון המאגר: .12
 

החלפת בעלות, עזיבת    –די נתונים שהשתנו )דוגמת  ים במאגר לעדכן מיוזמתם באופן מייעל המציעים הרשומ
 ותי אחר(.כל שינוי מה ,עובד מפתח בעל התמחות וכן

 
 מודגש כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  .13

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 רשימת המציעיםתנאי סף לכניסה ל
 

 רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר: .14
 
 

 תנאים כלליים 
 

 סוק במקצוע הנדרשים על פי דין;בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעי 14.1
 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה והעתקי תעודות/ רישיונות. 

המהנ 14.2 בפנקס  )כגון,  הרלוונטי  המקצועי  בפנקס  רשום  חובת  המציע  שחלה  ככל  והאדריכלים(,  דסים 
 רישום;

 להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון. 
 
אלא אם    )שלוש( שנים,  3מקצועי קודם ומוכח, בתחום עיסוקו של לפחות  על המציע להיות בעל ניסיון   14.3

 התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט להלן. 
במקרה   משרד  פרופיל  או  ביחיד  שמדובר  במקרה  חיים  קורות  לצרף  המציע  על  זה,  תנאי  להוכחת 

 שנים האחרונות.   3-שהתקבלו ב    תיו על המציע לצרף המלצות רלוונט – שמדובר בתאגיד
פרו  פרו  יקטיםרשימת  כל  מטעם  קשר  נציג/איש  בהתאם  ופרטי  עמו,  ההתקשרות  דרכי  לרבות  יקט, 

 (. רשימת המציעיםלכתב הזמנה זה )בקשת הצטרפות ל כנספח א'לטופס המצורף 
 יתרון.  – פירוט ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות

יש לצרף    ,רשימה שמית ותעודות הסמכה של מהנדסים, וכןיש לצרף  צוות,  במקרה בו נדרשה העסקת  
 . אישור רואה חשבון לפיו הצוות מועסק ע"י המציע

 
 המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.  14.4

המעיד על כך,    להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף: אישור תקף מפקיד שומה, מרואה חשבון או יועץ מס,
ואישור תקף של רשות המיסים על    יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין  שהמציע הינו עוסק מורשה. נוסף

 פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי. 
 ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף: תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי. 

 
 . 1976-ם ציבוריים, תשל"ועמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופי 14.5

לכתב הזמנה    כנספח ב'להוכחת תנאי זה על המציע לצרף: תצהיר של המציע, בנוסח התצהיר המצורף  
 זה חתום ע"י מצהיר מוסמך מטעם המציע. 

 
ה 14.6 ע"י  להעסקתו  הנוגע  בכל  עניינים  בניגוד  עומד  אינו  משרד    מועצההמציע  מנכ"ל  לחוזרי  בהתאם 

 .2/2011הפנים 
למלא את הטופס    באתר משרד הפנים או לא את השאלון המצורף לנוהל, אותו ניתן למצוא  על המציע למ

ג'המצורף   זה  כנספח  הזמנה  זיקה המצורף    –  לכתב  על תצהיר העדר  יחתום  ד'  ובנוסף  לכתב  כנספח 
 הזמנה זה. 

 
 ז' לכתב הזמנה זה.   –על המציע  לאשר ולחתום על התצהירים המצורפים כנספחים  ה'  14.7

 סה למאגר המציעים כני .15
  ץוהיוע  מועצה , גזבר המועצהאת מנכ"ל ה  הכוללת   מועצהתתכנס ועדת ההתקשרויות בלשם בחינת ההצעות,  

 (."הועדה")להלן:  המשפטי
ן התקשרות או סוגי התקשרויות, מקרב חברי הועדה או מקרב עובדי  יהועדה רשאית למנות ועדת משנה לעני

ש הועדה,  חברי  שאינם  המקומית  שיפורטו  הרשות  ההתמחות  מתחומי  יותר  או  באחד  המלצה  לפניה  תביא 
 להלן. 

 רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל. רשימת המציעיםיכללו ב
  

לאחר הקמת מאגר היועצים ועדת ההתקשרויות תפעל בהתאם לחוזר המנכ"ל ותצוות את העבודות בהתאם   .16
 על עקרונות הצדק והשוויון ככל שניתן.  לשיקולים הרלוונטיים בכל תחום ותוך שמירה

 
 
 
 
 
 



 
 

 : להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר .17
 
 אגף הנדסה  

 אדריכלים 
 אדריכלים ומתכנני ערים 

 אדריכל מבנים 
 יועצי אינסטלציה 
 מנהלי פרויקטים 

 מתכנני נוף 
 יועצי קונסטרוקציה 

 מודדים 
 מתכנן מיזוג אויר 

 יועץ נגישות 
 יועצי מעליות 

 ץ בקשות להיתר יוע
 אגרונומים 

 יועצי אקוסטיקה 
 כבישים   ועציי

 שמאים
 יועץ תאורה 

 יועץ תקשורת 
 מעצבי פנים 

 יועצי איטום
 בניה ירוקה 
 יועצי קרינה 
 יועצי תנועה 

 מתכנני ניקוז 
 יועצי חשמל 

 יועצי בטיחות 
 ייעוץ כלכלי הנדסי 

 יועצי קרקע 
 יועץ ריחות 

 יועץ גינון 
 יועץ השקיה 

 ומחזור  סולתיועץ בתחום ניהול פ
 , החיסכון והתאורה בתחום האנרגיה יועצים

 יועץ חינוך סביבתי 
 
  

בכת  ניתן  .18 שאלות  ללהפנות  בנוגע  אלקטרוניב  דואר  באמצעות  זו    הזמנה 
SHELOMI.ORG.IL@MICHRAZIM    אחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני בנוגע  ב

 ל טענה בקשר לכך. להזמנה זו ולא תהיה למבקש כ
 

ה .19 אשר  ה  מועצההמציע  ע"י  שירות  יוזמן  ממנו  ואשר  במאגר  הכללתו  על  על  מועצהתחליט  לחתום  יידרש   ,
ה  ע"י  שהוכן  הסכם  נספחיו  מועצהמסמכי  ללרבות  ולהמציא  לנוסח    מועצה,  בהתאם  ביטוח  עריכת  אישורי 

 במעמד החתימה על ההסכם.  מועצהאשר יימסר לו ע"י ה
 

שלא על פי ההליך המפורט  רשאית לאשר התקשרויות עם יועץ    הראת הזמנה זו, הועדה תהימבלי לגרוע מהו .20
 לעיל באחד מן המקרים הבאים:

 
תחרותית   20.1 פניה  לערוך  ומוצדק  אפשרי  זה  אין  העניין  בנסיבות  כי  החלטה  קיבלה  התקשרויות  ועדת 

 לקבלת הצעות מתוך רשימת המציעים.
 

 רות הספציפי.רשימת מציעים לתחום ההתקש מועצהאין ב 20.2
 

 בכבוד רב,



 
 

 שלומי מועצה מקומית 
 נספח א'

 שלומימועצה מקומית  בקשת הצטרפות למאגר היועצים של 
 

 שם היועץ/החברה/המשרד:___________________________________________  .1
 מספר ת.ז./ח.פ.:__________________________________________________  .2
 י(:_________________________________________ מס' רישיון )במידה ורלוונט  .3
 מס' שנות וותק בתחום הייעוץ:________________________________________  .4
 כתובת:________________________________________________________  .5
 טלפון:_________________________________________________________  .6
 _______________________________________________ דוא"ל:__________ .7
תחומי התמחות של היועץ:   .8

 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________

_____________________________________________________________ _
 ______________________________________________________________ 

קו"ח   .9 לצרף  )יש  קבע  דרך  היועץ  ע"י  המועסק  המקצועי  הייעוץ  צוות  אודות  פרטים 
 ומסמכים המעידים על השכלה פורמלית(. 

 
 השכלה  תחום התמחות  שם מלא 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 ות. )במידה ויש, יש לציין ניסיון עם רשויות מקומיות אחרות(.פירוט עבודות ייעוץ קודמ  .10

 
שם הרשות/ 

 חברה
תיאור 

הפרויקט 
)לרבות  
ההיקף  
 הכספי(

מזמין 
הייעוץ/ 
 העבודה

תאריך   טלפון 
 התחלה 

 תאריך 
 סיום

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 



 
 

 : ש לצרף לבקשה את המסמכים הבאיםי
 

 צילום ת.ז. של בעלי התאגיד/עוסק מורשה.  .1

 תעודת רישום תאגיד/עוסק מורשה.  .2

 ר רישום כעוסק מורשה לעניין מס ערך מוסף )מע"מ(.אישו .3

אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה או רו"ח   .4
 מוסמך או יועץ מס מסמך. 

 פרופיל חברה. וקורות חיים   .5

 פירוט ניסיון מוכח בתכנון.  .6

 תעודות המעידות על השכלה: מהנדס אזרחי/אדריכל.  .7

 תעודות רישום בפנקס מקצועי.  .8

 שנים האחרונות.  5-מ מכתבי המלצה .9

 

 
 
 
 
 
 

*בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו אליה כל האישורים הנדרשים ו/או מסמכיה לא יהיו  
 תהא רשאית לא לדון בה כלל.   מועצהבתוקף ו/או מסמכיה לא יהיו קריאים וברורים, ה

את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהיועצים, לאחר  שומרת לעצמה    מועצה**ה
המועד האחרון לבקשה להיכלל במאגר היועצים, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות הבקשה  
כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש היועץ לצרף לבקשתו, בין היתר,  

, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים  לצורך עמידתו בתנאי הבקשה. דרישה כאמור
 .ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך

 
 
 
 
 



 
 

 
 :                                               בנספח             

 
 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי   –תצהיר קיום  דיני עבודה 

 
 

 ת.ז.  ________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי        אני הח"מ ____________________
לומר את לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא עשה כן, מצהיר/ה בזה  

 כדלקמן: 
 

 הנני נותן תצהיר זה בשם   ___________________   )להלן : " המשתתף"(.
 

 שתתף.הנני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המ
 

 בתצהיר זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  התשל"ו 
) להלן : "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת  כי  הוסברה לי  משמעותו של     1976-

 מונח  זה וכי  אני מבין / ה אותו. 
 

זרים )איסור העסקה שלא  כדין     עבירה לפי חוק עובדים -משמעותו  של המונח  "עבירה"
, ולעניין   1987 –או לפי  חוק  שכר מינימום  התשמ"ז  1991 –והבטחת תנאים  הוגנים(,  התשנ"א 

  –לחוק להגברת  האכיפה של דיוני העבודה,  התשע"ב  2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 
 לאותו חוק.  , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011

 
 במשבצת  המתאימה( X) סמן 

 
 ביותר  משתי עבירות  עד למועד  האחרון להגשת     הורשעו המשתתף ובעל זיקה אליו לא     
 ההצעות  בהליך ) להלן: " מועד ההגשה" (.     
 

 בפסק דין ביותר משתי  עבירות ולא חלפה שנה אחת      והורשעהמשתתף או בעל זיקה אליו     
 לפחות ממועד ההרשעה  האחרונה ועד למועד ההגשה.      
 

           ולא חלפה שנה  אחתבפסק דין ביותר  משתי עבירות    הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו      
 ממועד ההרשעה  האחרונה  ועד למועד ההגשה.לפחות      

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 

                                                                                                           ______________________ 
 חתימה                                                                                                                          

 
 אישור עורך דין

 
 ____, עו"ד, מ.ר. _____________  מאשר/ת כי ביום ____________ י הח"מ _________אנ

הופיע/ה בפני מר/גב' ______________________  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  
_______________והמוכרים לי באופן אישי , ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו /ה להצהיר אמת וכי  

הקבועים  בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ם  בפני על התצהיר   יהיה /תהיה צפוי/ה לעונשים 
 דלעיל. 

 
 

                                                                                                     ______________________ 
 חתימה                                                                                                                       

 
                                                             

 שם וחתימת המשתתף_______________                                                                                   



 
 

 נספח ג'

 ש לניגוד עניינים שאלון לאיתור חש

 

 שלומי מועצה מקומית הרשות המקומית :  

 

 מועמד/ת לתפקיד: ______________________________________ 

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים  .1

 שם פרטי ומשפחה: _______________________ 

 מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|       שנת לידה: ___________ 

 כתובת: רח' ________________ עיר/ישוב:___________ מיקוד:_____________ 

 מס' טלפון:_________________    נייד:____________________ 

 דואר אלקטרוני: ___________________ @ ___________________________ 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

ועיסוקי  ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  תפקידים  של  פירוט  לתקופה  קודמים  שנים    4ם 

 אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית כיועץ/ת וכד'(.

 

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. 

לציין   )יש  בהתנדבות  או  בשכר  לתפקידים  להתייחס  תפקידים    במפורשנא  סוגי 

 בהתנדבות(. 

 

עסיק  שם המ
 וכתובתו 

תחומי הפעילות של  
 המעסיק

התפקיד ותחומי  
 האחריות 

 תאריכי העסקה 

    

    

    

    

    



 
 

 תפקידים ציבוריים  .3

 לעיל.  2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 

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

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד וףהג

   

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

גופים   או  רשויות  תאגידים,  של  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריונים  חברות  פירוט 

 אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

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

שם התאגיד/  

רשות/גוף ותחום 

 עיסוקו

תאריך התחלת  

הכהונה ותאריך  

 סיומה

סוג הכהונה 

)דירקטור חיצוני או 

 מטעם בעלי מניות( 

ככל שמדובר  
בדירקטור מהסוג  

נא לפרט גם    –השני 
 מטעם איזה גוף( 

פעילות מיוחדת  

בדירקטוריון )כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים( 

    

    

    

    

    



 
 

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

עניין   בעל  שאתה  לגוף  או  לך,  היו  או  יש,  קשר,  בהאם  או  זיקה  המקבל  ו,  אזרח  שלא 

הקשורים    שירות, לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה  שבה  המקומית  הרשות  לפעילות 

בה אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית ש

 את/ה מועמד/ת לעבוד או לגופים אחרים שהיא קשורה אליהם(? 

שנים אחורה, ולציין כל זיקה או    4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  

 קשר באופן מפורט. 

בגופים   או  כדירקטור,  ו/או מכהן  בגוף  לו אחזקות  שיש  מי  לרבות   = בגוף  עניין"  "בעל 

מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. )אין צורך לפרט אחזקה    מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או

התשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  בתאגידים 1968שלא   ,

 (. 1הנסחרים בבורסה 

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 ______________________________________________________________

 ________________ ______________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

________________________ ______________________________________ 

 לגבי קרובים   5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

ניירות ערך, תשכ"ח   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר    –:   "בעל עניין", בתאגיד  1968חוק 

או    אחד  דירקטור  למנות  שרשאי  מי  בו,  ההצבעה  מכוח  או  התאגיד,  של  המונפק  המניות  מהון 

מ הכללי,  מנהלו  את  או  התאגיד,  של  מהדירקטורים  או  יותר  התאגיד  של  כדירקטור  שמכהן  י 

  או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח   25%כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  

זו    25%ההצבעה שבו, או רשאי למנות   לעניין פסקה  יותר מהדירקטורים שלו:  יראו מנהל    –או 

בנכס הכלולים  הערך  בניירות  כמחזיק  בנאמנות  משותפות  להשקעות  אדם  קרן  החזיק  הקרן.  י 

זה,   לעניין  האמורים:  הערך  בניירות  כמחזיק  הנאמן  גם את  יראו  נאמן,  ערך באמצעות  בניירות 

 
 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח              1

   –"בעל עניין", בתאגיד               
התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או   שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של    מי (1)

יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור  
ר מהדירקטורים שלו: לעניין או יות   25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות    25%מחזיק  

   –פסקה זו  

 .הקרן  בנכסי  הכלולים הערך בניירות  כמחזיק בנאמנות משותפות   להשקעות  קרן  מנהל יראו ( א)

  למעט   -, "נאמן"  זה  לעניין:  האמורים  הערך   בניירות  כמחזיק  הנאמן  את  גם   יראו,  נאמן  באמצעות  ערך  בניירות  אדם  החזיק ( ב)
, כנאמן  או ()ו(,  2)א()46  סעיף  לפי  כמשמעותו   להסדר  כנאמן   תפקידו  מכוח   רק   ערך  ותבנייר  שמחזיק  מי  ולמעט  רישומים   חברת

 : הכנסה  מס  לפקודת 102  בסעיף  בהגדרתו,  לעובדים  מניות  להקצאת

  .רישומים   חברת למעט,  תאגיד של בת חברה (2)



 
 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר    -"נאמן"  

סעיף   לפי  בס2)א()46כמשמעותו  בהגדרתו  לעובדים,  מניות  להקצאת  כנאמן,  או    102עיף  ()ו(, 

 לפקודת מס הכנסה: חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  

 

 בלבד.  בהווה יש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

 

  2-5נטיים שנדרשו בשאלות  נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוו 

לעיל )למשל: אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך  

 התחלת הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעילותו המיוחדת בדירקטוריון(. 

 

 "קרוב" = בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. 

 

___________________________________ _________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ___________________ _________________________________________________ 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

לך   כפופים  או  בעקיפין(,  או  )במישרין  עליך  ממונים  להיות  שאמורים  ומי  את/ה  האם 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? 

 

סגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה  האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במ

 או זיקות אחרות? 

 כן  /  לא 
 אם כן, פרט/י:            

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _______________________________ _____________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________



 
 

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

ועניינים  האם    תפקידים  על  לך  לעילידוע  פורטו  שעלולים  שלא  קרוביך,  של  או  שלך   ,

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

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומישהו סמוך על שולחנך  –"קרוב"       

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 _______________________ _____________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_______  _____________________________________________________________ 

 

שעלולים  .8 מקורביך,  ושל  האחרים  קרוביך  של  ועניינים  כהונות,  עיסוקים,  תפקידים, 

 להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 

לךהאם   האחרים,   ידוע  קרוביך  של  אחרים  ועניינים  כהונות  עיסוקים  תפקידים,  על 

בקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכללם חברים קרובים שאליהם לא הת

ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו  

 את/ה מועמד/ת? 

 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

בשאל נשאלת  שעליהם  לנושאים  במיוחד  להתייחס  תפקידים   1-8ות  נא  )לדוגמא:  לעיל 

בגופים מקבילים, והקשר שיש  ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או 

 להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 ____________________________________________________________________

__________________ __________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

__ __________________________________________________________________ 



 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9

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

 עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.  

 

 חלק ב' – נכסים ואחזקות 
 

 אחזקות במניות  .10

מ  אחזקת  עסקיים  פירוט  בגופים  שותפות  או  בעקיפין,  או  במישרין  בתאגידים,  ניות 

 כלשהם, שלך או של קרובייך.

ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך   )אין 

 (.2, בתאגידים הנסחרים בבורסה 1968-התשכ"ח

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 שם התאגיד / הגוף 

שם המחזיק )אם  

המחזיק אינו  

 המועמד(

 אחוז אחזקות
תחום עיסוק 

 התאגיד / הגוף 

    

    

    

    

 

לניגוד  .11 להעמידך במצב של חשש  עשויים  או שימוש בהם  נכסים שאחזקתם, מכירתם 

 עניינים 

 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח             2

   –"בעל עניין", בתאגיד               
בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או   מי שמחזיק   (3)

יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור  
או יותר מהדירקטורים שלו: לעניין   25%או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  או יותר מהון המניות המונפק שלו,    25%מחזיק  

   –פסקה זו  

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. ( ג)

זה, "נאמ ( ד) בניירות הערך האמורים: לעניין  גם את הנאמן כמחזיק  יראו  נאמן,  ערך באמצעות  בניירות  למעט    -ן"  החזיק אדם 
()ו(, או כנאמן, 2)א()46חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  

 לפקודת מס הכנסה:  102להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף  
 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.



 
 

קר בבעלות  או  בבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  או  האם  מכירתם  שאחזקתם,  וביך, 

אתה   שאליו  התפקיד  עם  עניינים  ניגוד  שלך  במצב  אותך  להעמיד  עשויים  בהם  שימוש 

 מועמד? 

 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  –"קרוב" 

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

______________________________________________________________ ______

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ______________________________________________ ______________________

 ____________________________________________________________________ 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12

 האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם יש כאלה, חייבים כספים              

 או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם?             

 זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  בן/ת –"קרוב" 

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

____________________________________________ ________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 



 
 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים   .13

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לעילשלא פורטו האם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 

 

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים  

בעלי   הם  מקרובייך  או  שקרוביך  גופים  ושל  בהם  עניין  בעל  שאתה  גופים  של  עסקיים(, 

 עניין בהם. 

 

 ם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס ג

 

ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין    -"בעל עניין" בגוף לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף 

מייצג   ו/או  בו  עובד  ו/או  בו  מקבילים  בגופים  או  בדירקטוריון  מכהן  ו/או  עקיפין,  ובין 

 אותו ו/או יועץ חיצוני לו. 

 כן  /  לא 
 

 אם כן, פרט/י:              

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

___________________________________ _________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 הצהרה  –חלק ג' 

 

בזאת   מצהיר/ה   _________________ ת"ז   ____________________ מטה  החתום/ה  אני 

 כי:

לקרוביי ולמקורביי, הם מלאים, כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי,   .1

 נכונים ואמיתיים. 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוביי ולמקורביי, הם מידיעה   .2

אישית, אלא אם כן נאמר לי במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו 

 מידיעה אישית.   הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי

להיות  .3 לי  לגרום  עניין אחר שעלול  כל  על  לי  ידוע  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא 

 במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.

לניגוד   .4 לי להיות במצב של חשש  עניין שעלול לגרום  אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל 

המש היועץ  של  הנחייתו  לקבלת  עד  התפקיד,  במילוי  המקומית  עניינים  הרשות  של  פטי 

 בנושא.  

יתעוררו  .5 או  בשאלון,  הצהרותיי  בתוכן  שינויים  שיחולו  שבמקרה  לכך  מתחייב  אני 

של   במצב  אותי  להעמיד  העלולות  מראש,  נצפו  שלא  סוגיות  הרגיל,  הדברים  במהלך 

חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות מקומית אמסור לו את המידע 

 ואפעל עפ"י הנחיותיו. הרלבנטי בכתב

חוק  .6 יחול  הצורך,  במידת  לי,  שייערך  עניינים  ניגוד  למניעת  ההסדר  על  כי  לי  הובהר 

 .1998-חופש המידע, התשנ"ח

 

 

 

 

 חתימה __________________   תאריך ________________  

 



 
 

 :  נספח ד'
 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר החברה המועצה המקומית שלומי 

 
                             לכבוד                                                                                                                        

                                               החברה הכלכלית(                                                            –המועצה המקומית שלומי )להלן 
 ג.א.נ.,
במסגרת   המציע( –הצהרה זו  מוגשת על ידי  _______________________ )להלן  .1

שפורסם ע"י המועצה המקומית שלומי ומהווה  הצעתי במכרז להיכלל במאגר יועצים
 חלק בתי נפרד מהצעתי במכרז.

הביאה   .2 המועצה  כי  בזאת  מצהיר   הבאים:                                                                              הנני   הסעיפים  הוראות  את  לידיעתי 
   1958  –ב )א(  לצו המועצות המקומיות  )המועצות האזוריות(  תשי"ח  89.  סעיף 2.1

 הקובע כדלקמן:         
 תאגיד שיש לאחד האמורים חלק          "חבר המועצה, קרובו, סוכנו או שותפו , או         
 העולה על עשרה אחוזים  בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,            
 בן זוג, הורה, בן           –לא יהיה  צד לחוזה או לעסקה עם המועצה , לעניין זה, "קרוב"         
 או בת , אח או אחות".         

     עניינים של נבחרי הציבור  ניגוד  של ההודעה  בדבר כללים למניעת )א(  12כלל    .2.2
 המקומיות הקובע:                                                                                                            ברשויות    
          
 ת המקומית. לעניין זה,    לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשו "חבר המועצה "  
 חבר  המועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -"חבר  המועצה"   
                                            בו.                                                                                                                             

                                                                                                                                                     לפקודת המועצות )נוסח חדש(  הקובע כי:                                                                                            59סעיף    2.3              
 זוגו,                                                                         -" לא יהיה לעובד המועצה, לא במישרין  ולא בעקיפין , בעצמו ולא על ידי בן                      

 או שותפו  כל חלק או טובת  הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה         סוכנו                       
    למענה או בשמה, פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   שלו או בהסכם הכללי                        

      עובדי  המועצה  ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים  שהמועצה  של                      
 מספקת".                       

 : כיבהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר  .3
 בין חברי מליאת המועצה  אין לי : בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי       3.1
 שאני לו סוכן או שותף.         
 ל עשרה    אין חבר המועצה, קרובו, סוכנו או שותפו , שיש לאחד מהם  חלק העולה ע  3.2
 אחוזים  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו  הגשתי את הצעתי או שאחד מהם         
 מנהל או עובד אחראי בו.        

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. 3.3 
 

 עי"ל, או אם              .  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ל4        
 מסרתי הצהרה לא נכונה.              

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו      .    5       

 הינו אמת.               
 

 ( לצו                       3ב ) 89.  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  מהוראות סעיף 6      
 מחבריה     2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של             
 א' )א(  לצו המועצות      89ובאישור  שר הפנים , רשאית להתיר התקשרות  לפי סעיף             
 ותנאיו פורסמו ברשומות. המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור              

 
 
 
 
 
 
 ___________  :חתימת מורשי חתימה של המציע     ____תאריך:_____ 

 



 
 

 'הנספח 
 

 המגיעים לך ישירות לחשבונך בבנק  מעבירה את התשלומים שלומימועצה מקומית 
 

 נא למלא את הפרטים הבאים:
 

  שם הספק:

  מס' עוסק מורשה:

כתובת למשלוח  
  דואר:

  פקס:

  ק:בנ

  מס' סניף:

  מס' חשבון: 

  טלפון: 

  :E-mailכתובת 

 
 חשוב: יש לצרף צילום המחאה ו/או אישור מהבנק בו מתנהל חשבונך. 

 
 
 
 

          
 חתימה   תאריך 

         
 
 
 



 
 

 ו' נספח
 

בדבר  פירוק,  תצהיר  או  פש"ר  בהליכי  שאינו  בפלילים  מציע  הרשעה  תביעות    ,אי  העדר 
 )ככל שהמציע הוא חברה) או כל בעלי המניות והדירקטורים במציעיע משמעותיות של המצ

נותן    _________   ת.ז _______, מורשה חתימה מטעם המציע  נושא  ____________ אני הח"מ
 של מועצה מקומית שלומי.   מפקחי העללהצטרפות למאגר  תצהירי זה בקשר

 הריני להצהיר לאחר שהוזהרתי כדלקמן:
 פרט לתביעות קטנות או הליכים  ,רי זה, לא מתנהלות תביעות משפטיותעד למועד מתן תצהי .1

 בבית המשפט לתעבורה נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי משפטיים ,כתוצאה מברירת קנס , 

 פשיטת רגל או פירוק.

 

 עד למועד מתן תצהירי זה, אני ולמיטב הידיעה גם בעלי השליטה ו/או המנהלים של המציע או  .2

 .קנס והרשעות בבית המשפט לתעבורה למעט ברירות לא הורשעו בעבירהבו השותפים  

 

 המציע, שותף במציע או בעל מניות במציע אשר לא חלפה לגביה  ,עד למועד מתן תצהירי זה  .3

  -1981התשמ"א ,   לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, 16תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף  

 כתב אישום פלילי. וכן לא תלוי ועומד נגד מי מהם 

 

 .במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה אעביר לכם את המידע לאלתר. 4

 

          ______________ 
 חתימת המצהיר          

 
_ ביום  כי  בזה,  מאשר  דין,  _________עורך  מטה,  החתום  בפני אני  הופיע   ________

שזיהיתיו  ,  ___________  / אישית  לי  ולאחר  המוכר   __________ מס'  זהות  תעודת  פי  על 
לומר את עליו  כי  צפוי לעונשים הקבועים   שהזהרתיו  וכי אהיה  בלבד,  ואת האמת  כולה  האמת 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות
   הצהרתו דלעיל וחתם עליה. 

         ___________________ 
 חתימה וחותמת עורך הדין        ________________תאריך

 
 
 
 
 

 למייל:  את הטופס יש לשלוח 

michrazim@shelomi.org.ilmail:-e 
 

 9950987-04 -פקס
 9950940-04 -טלפון 

 


