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 2020אוגוסט,  19      

 

 הזמנה להציע הצעות  –פרסום קול קורא  

 , ניהול וריכוז חוזים והתקשרויותמאגר יועצים ונותני שירותים ה שללהקמ

 ( ו/או "החברה" ו/או "המזמין" "החכ"ל"( בע"מ )להלן: 1996סון )ומונ –החברה הכלכלית לפיתוח יהוד 

זו,  ליתן הצעת מחיר להקמת מאגר  בפנייהובתנאי שעומד בתנאי הסף הקבועים  .מזמינה את כל המעוניין

 (."הפרויקט")להלן:  וכן ניהול וריכוז חוזים והתקשרויות עבור החכ"ל יועצים ונותני שירותים

 :לטובת הפרויקט )להלן: "השירותים"( השירותים שיינתנו על ידי המציע .1
 

ביצוע עבודת אפיון של כלל היועצים ונותני השירותים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע  .1.1

בכל התחומים  לחכ"לומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ו/או כל יועץ אחר הדרושים 

 . הדרושים לה לפי החלטת החכ"ל

ניים ליועצים  ספציפיים קביעת תנאי סף כלליים לכניסה למאגר וכן אפיון וקביעת תנאי סף פרט .1.2

 .חכ"לבהתאם לדרישת ה

 כולל כל המסמכים  חכ"להכנה ופרסום של קול קורא בדבר הקמת מאגר יועצים ונותני שירותים ל .1.3

 הנלווים.

ריכוז כל ההצעות שיתקבלו מיועצים ו/או נותני שירותים כתוצאה מפרסום הקול קורא ובחינת כל   .1.4

 .חכ"לודרישות הההצעות בדבר עמידתן בתנאי הסף 

 סיווג ומיון כל ההצעות שהתקבלו וזאת בהתאם לקטגוריות ו/או לתחומים שנקבעו. .1.5

  בדבר עמידת המציעים  חכ"ללרבות לוועדת ההתקשרויות של ה חכ"להכנת חוות דעת מקצועית ל  .1.6

 כאמור. חכ"לבתנאי הסף ודרישות ה

 כניסתם ו/או אי כניסתם למאגר.שליחת הודעות זכייה ו/או אי זכייה למציעים בדבר   .1.7

 הכנת חוזה מסגרת לכלל היועצים לרבות הכנת כל הנספחים הדרושים. הכנת חוזים ו/או     .1.8

 .חכ"לנספחים פרטניים ליועצים ונותני שירותים ספציפיים בהתאם לדרישת ה

 .חכ"לתכנון והכנת פנקס מאגר יועצים בהתאם לדרישות ה  .1.9

 כולל כל המסמכים הנלווים הנדרשים. חכ"לנט של ההכנת פרסום קבוע באתר האינטר  .1.10

  ליווי כללי של החכ"ל בקידום הפרויקט כולל השתתפות בכל ישיבה, עריכת כל מסמך ו/או נייר  .1.11

    עמדה ו/או חוות דעת וכן כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים לטובת          

 קידום הפרויקט.         

ללוות את החכ"ל באופן שוטף ולרכז מטעמה את כל  אחר הקמת המאגר ואישורו על היועץל .1.12

ההתקשרויות החוזים בכפוף להנחיות החכ"ל ובתוך כך: טיפול בהתקשרויות גופן, מעקב אחר 

המצאת ערבויות ואישורי קיום ביטוחים לרבות מעקב אחר הארכתם, מעקב אחר מועדי 

 םהרלוונטייהמסמכים  ההתקשרויות וסיומם, טיפול בהארכת התקשרויות וכיוצ"ב, הכנת כל

 לדיון בפני כל פורום, הכנת חוות דעת וכיוצ"ב.
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 דכון וטיפול שוטף במאגר על כל המשתמע מכך.ע .1.13

   המשימות  אין בפירוט  .כל מטלה ו/או פעולה נוספת ו/או נלווית, הנדרשת להשלמת הפרויקט  .1.14

 המפורטות לעיל כרשימה סגורה של כלל המטלות הנדרשות.

ליווי כללי של החכ"ל בקידום הפרויקטים כולל השתתפות בכל ישיבה, עריכת כל מסמך ו/או נייר  .1.15

עמדה ו/או חוות דעת וכן כל פעולה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים לטובת 

 קידום הפרויקטים.

 לביצוע הפרויקט ככל שנדרש ובהתאם לדרישת  חכ"למובהר, כי על היועץ להגיע למשרדי ה .1.16

 . חכ"לה

 מתחייבת לכמות היועצים ו/או נותני השירותים שעל היועץ הזוכה לאפיין  חכ"למובהר, כי אין ה  .1.17

 .והדבר נתון לשיקול דעתה בלבד ו/או לכלול במאגר

 
 :תנאי סף .2

 
ובעצמם( בכל תנאי הסף המפורטים רשאים להגיש הצעות לפנייה זו רק מציעים העומדים )במצטבר 

 להלן:
 

 רישיון עו"ד תקף מלשכת עורכי הדין בישראל. .2.1

 
לרשויות מקומיות/ תאגיד עירוני/ רשות ממשלתית מאגר יועצים אחד לפחות מוכח בהקמת  ניסיון .2.2

 .שמאשרת את הניסיון הנ"ל צירוף המלצה מאותו הגוףב
 

לרשויות מקומיות/ תאגיד  שנה אחת לפחות חוזים של וכתיבתניסיון מוכח בניהול התקשרויות  .2.3
 .שמאשרת את הניסיון הנ"ל עירוני/ רשות ממשלתית, בצירוף המלצה מאותו הגוף

 
: להלן זה בסעיף    ) 1976 – ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות מציע העומד על פי דין בכל הוראות חוק .2.4

 ניגוד סוגיית בכל לרבות אחר דין כל ולפי זה חוק לפי איתו להתקשר יעהושאין לחכ"ל מנ "( החוק"

 האישורים כל את וכן להלן המפורטים האישורים כל את להצעתו לצרף המציע על. עניינים

 והתחייבות כדין מינימום שכר תשלום בדבר תצהיר: רק לא אך לרבות החוק לפי הנדרשים

 ייצוג בדבר מציע תצהיר; כחוק זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר; עובדים זכויות על לשמירה

 והעדר המועצה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה; מוגבלות עם לאנשים הולם

 ערך מס שלטונות מאת מורשה עוסק תעודת העתק; הרשעות העדר בדבר תצהיר; עניינים ניגוד

 תעודת העתק; כדין פנקסים ניהול על הכנסה מס שלטונות או חשבון רואה מאת אישור; מוסף

 . לחוק 2 בסעיף כאמור( מ"מע רשויות מאת) ציבוריים גופים עם לעסוק מורשה

 
באופן אישי על ידי המציע. התאגדות/ משרד עורכי דין המבקש להציג  השירותים יינתנו לחכ"ל .2.5

 רפרנט מטעמו שייתן את השירותים, יציג רק רפרנט שעומד בכל התנאי הסף בעצמו.

 

 המציע הזוכה ימלא שאלון בדבר איתור חשש לניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל       *

 .וזה תהא בכפוף להוראות החוזר כאמור, והחתימה על הח2/2011משרד הפנים    
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 הצעת המחיר ובחינת הצעת המציע:  .3
 

כשכר טרחה חודשי וגלובלי על המציע לנקוב באחוז ההנחה לשכ"ט המקסימלי שמציעה החכ"ל  .3.1

נספח על המציע למלא את (. "ההצעה הכספית")בתוספת מע"מ( )להלן: ₪  6,000)רייטנר( בסך של 

המצורף לפנייה זו ולציין את אחוז ההנחה שהוא מההצעה הכספית ולציין את התמורה הכוללת  ב'

(. לתמורה הכוללת יתווסף "הכוללת"התמורה המתקבלת בניכוי אחוז ההנחה המוצע )להלן: 

 מע"מ על פי שיעורו כדין. מובהר, כי לא תשולם כל תוספת מעבר לתמורה הכוללת.  

 

 בהתאם למפורט להלן:הצעת המציע תבחן  .3.2

 
מובהר כי הניקוד בגין המחיר ייקבע כך: ההצעה נק'. מובהר כי הניקוד   55 –הצעה כספית  .א

הזולה ביותר תזכה לניקוד המרבי, וכל הצעה   גבוהה יותר תזכה לניקוד, ביחס הפוך ליחסיות 

 ההצעה, על פי הנוסחה כדלקמן:

  

 X       55המחיר הנמוך ביותר שהוצע:                                     
 מחיר שהציע המציע:ה
 
 נק' בהתאם למפורט להלן: 45 –פרמטרים של איכות  .ב

 

 נקודות: 20 -עודף בהקמת מאגרי יועצים מתחילתם ועד הקמתם ניסיון .1
 נקודות. 20 -הסף(מאגרים )לא כולל המאגר שהוצג בתנאי  4שהקים לפחות מציע  •
 נקודות. 15 –מאגרים )לא כולל המאגר שהוצג בתנאי הסף(  3מציע שהקים  •

 נקודות. 10 –מאגרים )לא כולל המאגר שהוצג בתנאי הסף(  2מציע שהקים  •

 נקודות. 5 –נוסף )לא כולל המאגר שהוצג בתנאי הסף(  1מציע שהקים מאגר  •
 

 :גודל המאגר שהוקם על ידי המציע .2
סוגים שונים של יועצים ומומחים  30לפחות  ומאגר במסגרתו אופיינ שהקיםמציע  •

 נקודות 20 –
סוגים שונים של יועצים ומומחים  10-29בין  ומציע שהקים מאגר במסגרתו אופיינ •

 .נקודות 15 –
 סוגים שונים של יועצים ומומחים  9עד  ומציע שהקים מאגר במסגרתו אופיינ •

 נקודות. 5 –       
 

תהא החכ"ל רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי  ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכהבבחינת  .3.3

באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע,  , וכן:בהצעה הכספית להתחשב

אם הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל קריטריון  -בניסיון קודם של החברה בהתקשרות עם המציע 

 א לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.   ענייני אחר אותו מוצאת הי

 

תהא רשאית על פי שיקול דעתה לבקש ולקבל לידה כל הבהרה ו/או מסמך ו/או להורות על  החכ"ל .3.4

 השלמת פרטים ו/או מסמכים.
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 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה. חכ"לה .3.5

 
 החכ"ל רשאית לפצל את העבודות ליותר ממציע אחד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. .3.6

 
ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, משא ומתן עם מגיש ההצעה -, או מי שיוסמך עללחכ"ה .3.7

 ה"זוכה", בטרם תקבל את הצעתו. 

 
 : כללי .4

 

 המקובלבנוסח  מפורטהסכם התקשרות לחתימה על  ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה בכפוף .4.1

( + אופציה "תקופת ההתקשרות"חודשים )להלן:  12 -. תקופת ההתקשרות הינה לחכ"לב

חודשים או פחות מכך והכול לפי שיקול דעתה של  12להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של 

החכ"ל. על המציע הזוכה להביא בחשבון שבכל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, תוכל 

 סיום ההתקשרות, בכל עת ומכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי. החכ"ל להודיע למציע הזוכה על

 
מחייב אחר ולכן אין לראות ו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מובהר ומודגש  במפורש כי בקשה ז .4.2

תהא בכפוף מציע הלהתקשרות. ההתקשרות עם  החכ"לבפניה זו משום התחייבות כלשהי של 

לחתימת המציע על הסכם התקשרות בהתאם לנוסח שייקבע על ידי החכ"ל, בכפוף להמצאת כל 

הרשאה כי החכ"ל תקבל לאחר ורק  אישור שיידרש על ידי החכ"ל ו/או אישור הנדרש על פי כל דין,

 ו/או על פי כל דין. חכ"לשל ה התקשרויותואישור ההצעה על ידי ועדת ההחלטת לובכפוף להתחייב 

 
ו/או  מזמין" –"קבלן מובהר כי ההתקשרות עם היועץ בהתאם לפניה זו, הינה על בסיס יחסים של  .4.3

בלבד, אשר אינם מהווים יחסי עובד מעביד  במשרה כאמור הינה על בסיס "ספק שירותים" 

 יחסים של קבלן שירותים/ ספק שירותים/ קבלן עצמאי.

 
של  התקשרויות ידונו בפורום וועדתייבדקו וועברו לחברה הכלכלית ההצעות שי - בחינת ההצעה .4.4

 . ("הוועדה": )להלןאו כל פורום אחר עליו תחליט החברה  חכ"לה

 
מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי הוועדה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  .4.5

באופן שלדעת החברה מונע הערכת בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי הבקשה 

 אין הוועדה חייבת לקבל מי מההצעות שיוגשו לה.מכל מקום  ההצעה.

 

 הגשת ההצעה .5

המציע יצרף להצעתו את כל האסמכתאות הדרושות להוכחת עמידתו בתנאי הסף ובמדדי  .5.1

 האיכות. 
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מענה ,  yehud.co.il-shirli@kal: לכתובת מייל 27/08/2020שאלות הבהרה יש להגיש עד ליום  .5.2

מרוכז לשאלות ההבהרה יפורסם באתר האינטרנט של החכ"ל בלבד. באחריות המציע להתעדכן 

 לא או/ו שאלות שאל לא אשר מציע כי בזאת מובהר ספק הסר למען במענה לשאלות ההבהרה.

, והגיש הצעתו,  יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל כאמור הבהרות ביקש

סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה על אופן ההתקשרות ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או 

הוראותיו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג הנובע ממנה לרבות 

 יודגש כי על המציע לצרף להצעתו את המענה המרוכז לשאלות ההבהרה. שהוא כאמור.

 
הכוללת את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, בצירוף  יש להעביר את הצעתכם .5.3

חוזר לשירלי דרמון, מזכירת במייל  15:00בשעה:  31/08/2020עד ליום  האסמכתאות המפורטות

באחריות המציע לוודא ולקבל אישור על הגשת  .yehud.co.il-shirli@kalהחכ"ל  לכתובת מייל: 

 ההצעה במייל חוזר.

 
כתב בקשה זה הינו קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין  .5.4

 לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

 
אך מיועד לנשים וגברים כאחד,  ,מטעמי נוחות בלבד זכר נכתב בלשון בלשוןבפנייה זו כל האמור  .5.5

 אל מול לשון יחיד.כך גם לגבי לשון רבים 

 

 ,בכבוד רב ובברכה          

 

  מנכ"למ"מ , יעקב דץ          

 החברה הכלכלית לפיתוח יהוד מונוסון                                                                                               

  

mailto:shirli@kal-yehud.co.il
mailto:shirli@kal-yehud.co.il
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 נספח א'

 

 2020אוגוסט,  19

 

 לכבוד

 ( בע"מ1996החברה הכלכלית לפיתוח יהוד )

 יהוד מונוסון 10רח' זאב וינהויז 

 מציעה

 

 

 נ.ג.א.

 הזמנה להציע הצעות   –פרסום קול קורא  

 , ניהול וריכוז חוזים והתקשרויות מאגר יועצים ונותני שירותים ה שללהקמ

 בתשובה לפנייתכם, הנני מגיש בזה את הצעתי:         

וכי  )להלן: "הפנייה"( שבנדון מיום____________ אני מצהיר בזאת כי הבנתי את האמור בפנייה  .1

 מגיש את הצעתי זו.בהתאם לכך אני 

 

מצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה ה  ומסכים לכל האמור בפנייאני  .2

 הפנייה, בדיקתה וההליך לקיומה.או אי ידיעה של תנאי 

 

 פנייה זו.הנני מצהיר כי בידי הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי  .3

 

ה לבדיקת איכות וניסיון המציע, וכי לבכל שיטה הנראית  לבדוקתהיה רשאית  חכ"להריני מצהיר כי ה .4

 לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך. חכ"לאני מאשר ל

 

 

 החתום:ולראיה  על 

 

______________________ 

 )חתימה + חותמת של מורשי החתימה במציע(

 

 



 

 www.kal-yehud.co.il |   03-5366300פקס:   |   03-5366600טלפון:   |  10רחוב זאב וינהויז  56290יהוד  8381ת.ד. 
 

 

 'בנספח 

 

 הכספית  פרטי ההצעה 

 

  :כדלקמן ינוהמתן השירותים כמפורט בפנייתכם עבור שכר הטרחה המבוקש על ידינו 

 

מההצעה עבור מתן השירותים כמפורט בפנייתכם הינו __________ אחוזים על ידינו  אחוז ההנחה המוצע

סך של עומד על  בפנייה על ידנו למתן השירותים  תהמבוקש התמורה הכוללתובסך הכל הכספית. 

 )ללא מע"מ(  ובתוספת מע"מ______________ ₪. ₪ ________

 

 ולראיה על החתום:

 

______________________ 

 )חתימה + חותמת של מורשי החתימה במציע(
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 'גנספח 

 

 

 המציע בהקמת מאגרי יועצים ניסיונו של 

 

שם הגוף  מס'

עבורו הוכן  

 המאגר

כמות סוגי יועצים 

שנכללו במאגר )לצרף 

בדף נפרד רשימה של 

 כלל היועצים(

המועד 

בו 

פורסם  

 המאגר

לוויתי את הקמת 

מתחילת המאגר 

ועד סופו. יש לסמן  

 כן או לא

גורם 

 מזמין

איש 

 קשר

 טלפון 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

 

בוצעו על  ובפניי בכלל שצוינו בטבלה דלעיל , הנתונים והפרטיםהריני להצהיר ולאשר בזאת כי כל העבודות
 נכונים ומדויקים.  והםידי 

  חתימת המצהיר :_________________  תאריך:____________

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ,_______________, עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי 
ברח' ______________________ מר/גב'__________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 
ת.ז________________ / המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את 
האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר 

 דלעיל.

______________       ____________ 

 חתימת עוה"ד            תאריך     

 



 

 www.kal-yehud.co.il |   03-5366300פקס:   |   03-5366600טלפון:   |  10רחוב זאב וינהויז  56290יהוד  8381ת.ד. 
 

 

 צורפים בזה:מ

 .בפניה לקבלת הצעותמפורטת הצעת המחיר לביצוע כל השירותים המבוקשים כמפורט  ווב מסמך

 , 1976-כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 שה.שני אישורים או אישור משולב של מס הכנסה על ניהול  ספרי חשבונות ואישור של מע"מ לעוסק מור

 .נתונים ומסמכים על המציע 

 , אם יהיו כאלה, לפני המועד האחרון החכ"להודעות למציעים שתוצאנה מטעם , שאלות ותשובות  , הסברים 

 להגשת  ההצעה חתומות על ידי.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקפה  ומחייבת לתקופה הקבועה 

 פנייה.במסמכי ה

 

 ___________________________________________________________:שם מגיש ההצעה 

 __________________________________________________________________ :כתובת

 _____________________________________ :פקס _________________________:טלפון 

 אתר אינטרנט: ________________________________________________: דואר אלקטרוני

  :פרטי מוסמכי חתימה החתומים בשם המציע

_______________   ______________     _______________ ______________ 

   ת.ז.   שם            ת.ז.         שם      

 

------------------------               -----------------------           --------------------------- 

 תאריך                                        חותמת                    חתימת מגיש ההצעה                    

   

 

  



 

 www.kal-yehud.co.il |   03-5366300פקס:   |   03-5366600טלפון:   |  10רחוב זאב וינהויז  56290יהוד  8381ת.ד. 
 

 והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים שכר מינימום כדין תשלום תצהיר בדבר
 )להלן: "החוק"(  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

  

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 ה בזאת, כדלקמן:אעשה כן, מצהיר/ לא אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם

 נההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמי .1

 חברתכ__________ אצל  ת/"(. אני משמשהמזמינה)"מ.מ. זמר"(, המציע)להלן: "

 "( ומוסמך/ת ליתן מטעמו תצהיר זה.הספק____________ )להלן: "

וייחתם בין הצדדים הסכם  נההזוכה במכרז על ידי המזמי ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות 

מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים 

לענף ואת האמור בכל החוקים  הקיבוציים הרלבנטיים את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים

 "(: חוקי העבודההבאים )להלן: "

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -א"תשס והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק

 2002 - ב"תשס( עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1957-קיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זמצו הרחבה לביטוח פנסיוני 
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 להלן: םיש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיי

 מצהיר כי הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; הנני . 3

לפחות  או בעל זיקה** אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת הספק . 4

 ממועד ההרשעה*;

שנים  או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש הספק . 5

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 ב' לחוק[2כהגדרת מונח זה בסעיף  -**"בעל זיקה" ]

 

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

 

 המצהיר חתימת

  

 עו"ד 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   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 )להלן: "החוק"( 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה , ________בעל  ת.ז מס'  ,________אני הח"מ, 

 ן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כ ה/צפוי

 רו.ור זה בשמו ובעב"( ומוסמך ליתן תצהיהמציע)להלן: " ________אצל  ________אני משמש/ת כ

 בתצהיר זה:

גם בעל השליטה  -הוא חבר בני אדם  המציע, בעל השליטה בו, ואם המציעמי שנשלט על ידי  -" בעל זיקה"
 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 (את המשבצת המתאימה -Xסמן ב:     )לקבלןהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה 

לפי  (2002בינואר  1בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב )דין חלוט -לא הורשעו בפסק 

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

 בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.ו"( עובדים זרים

לפי חוק  (2002בינואר  1י"ז בטבת תשס"ב )שנעברו אחרי יום הורשעו בשתי עבירות או יותר     

תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  מתן עובדים זרים, בפסקי דין חלוטים, אך במועד

 ההרשעה האחרונה.

 ___________    זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 המצהיר חתימת

 עו"ד 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   ________, ת.ז.   ________

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפניי.

_________________ 

 חותמת עוה"ד()חתימה ו
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 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותמציע בדבר  תצהיר

 
 ("החוק")להלן:  1976 -,התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 
, הקבלן/ מנכ"ל הקבלן/ _______________אני הח"מ________________________________, ח.פ. 

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי שותף ______________________ ]מחק את המיותר[ 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 
  למחוק את הסעיפים הלא רלוונטים: .1

 
לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9לא חלות הוראות סעיף הקבלן ובעל זיקה** על  .א

 ; "(שוויון זכויותחוק )להלן: " 1998-התשנ"ח
 

 לחוק שוויון זכויות והוא מקיימן; 9חלות הוראות סעיף בעל זיקה על הקבלן ו .ב
 

עובדים לפנות למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  100-על הקבלן ובעל זיקה המעסיקים יותר מ .ג
 לחוק שוויון זכויות; 9והשירותים החברתיים לקבלת הנחיות יישום סעיף 

 
נו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לקבלת הקבלן ובעל זיקה אליו פ .ד

 ;לחוק שוויון זכויות ופעלו ליישומן 9הנחיות יישום סעיף 
 

יעבירו למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים עותק של התצהיר זיקה אליו ובעל הקבלן  .ה
 ; ימים ממועד חתימה על ההתקשרות 30תוך 

 
 
 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו  .2

___________ 

 המצהיר חתימת

 * ]על הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[
 

 ב' בחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף  "בעל זיקה"** 
 
 

 עו"ד 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   ________, ת.ז.   ________

ישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, א

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(
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 והעדר ניגוד עניינים ל"חכה לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 ( מבקש"המציע"להלן: ) בפניה לקבלת הצעות מחיר לפרויקט_____________ המציע ________  אני

 : כי ולהצהיר להודיע

 מחברי מי עם כלשהו אחר קבוע קשר אוו/ משפחתיאו /ו עסקי קשר לי (המיותר את מחק) אין/  יש כי .1

 לרבותעיריית יהוד מונסון ו/או החברה הכלכלית יהוד מונסון  של הבכירים עובדיהאו /ו העירייה

 .ראשת העירייה

 באופן מדויק: יש לפרטובמידה ויש קשר כמפורט דלעיל  *

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

.________________ 

 קרבה יש אם המציע הצעת פסילת לשקול רשאית תהיה החברה של תההתקשרויו ועדת כי לי ידוע .2

 .מטעמו נכונה לא הצהרה נמסרה אם או, לעיל כאמור

או /ו פעילות כל לבין זו פנייה פי על התחייבויותיי בין עניינים ניגוד כל מתקיים לא כי מצהיר אני .3

 .שלי אחרת התחייבות

או /ו במישרין העירייה/החכ"ל לבין ביני עניינים ניגוד בה שיש פעולה מכל להימנע מתחייב אני .4

 עם כאמור קרבה או עניינים ניגוד לקיום חשש כל על ל"חכל להודיע בזאת מתחייב ואני בעקיפין

 .הדבר לי היוודע

 לפי דרישתה כל מסמך ו/או ליתן כל הבהרה בקשר להצהרתי זו.  אני מתחייב להעביר לחכ"ל .5

 .אמת הינו זו בהצהרה והאמור, ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .6

 :_____________________המציע חתימת : _____________________המציע שם

 עו"ד 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   ________, ת.ז.   ________

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו 

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(

 של היועץ המשפטי של הניצע  ודעת חוות תכריע עניינים לניגוד חשש קיים בו מקרה בכל* 
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 המציע עובדי של הרשעות העדר על תצהיר

 

 החתום מטה:  אני

 _________________________ פרטי:  שם

 _________________________ משפחה:  שם

  _________________________ :זהות תעודת

: ______________       המציע/הקבלן/היועץ/בעל/ת זכות חתימה בחברה

 (""המציעלהלן::___________ )ע.מ./ח.פ.

 

 בביצוע יועסקו אשר, ובעצמ המציע לרבות, המציע מטעם מי או מנהלים, העובדים כל כי בזהה /מצהיר

שיש בהן קלון ו/או עבירות  בעבירות הורשעו לא, ההתקשרות תקופת כל במהלך, פנייה זו נשוא פרויקט

מין ו/או בעבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים  עבירותפיסקאליות ו/או 

      פנייה זו.נשוא 

 

_________________________   _____________________________ 

 המציעחותמת              חתימה

 

 

 עו"ד 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   ________, ת.ז.   ________

באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו לעונשים הקבועים בחוק, 

 בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(


