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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 

 

 

 

 מועצה אזורית 

 לב השרון  

 

 

 

 

לקבלת הצעות שירותי הסדר  3/ 9102קול קורא 
חניה מקומי באמצעות טלפון סלולארי, 
טלפוניה, אמצעי מיחשוב ואפליקציה 

 סלולארית

 

 9102מרץ 
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 

 

 מועצה אזורית לב השרון

קול קורא לקבלת שירותי הסדר חניה מקומי 
טלפוניה, אמצעי באמצעות טלפון סלולארי, 

 מיחשוב ואפליקציה סלולארית

 לשון זכר משמעה גם לשון נקבה* 

בזאת הצעות למתן שירותי הסדר חניה ( מזמינה "המועצה"מועצה אזורית לב השרון )להלן: 
מקומי באמצעות טלפון סלולארי, טלפוניה, אמצעי מיחשוב ואפליקציה סלולארית בתחומי 

 כפי שיפורט להלן.המועצה האזורית לב השרון, הכל 

 יובהר כי בכוונת המועצה להתקשר עם כל מציע שהצעתו תימצא כשירה בהתאם לתנאי הסף.

 הליך זה אינו בגדר מכרז ואינו כפוף לדיני המכרזים. 

, בכתובת ללא עלותלהדפיס מאתר האינטרנט של המועצה, ניתן ההליך את מסמכי 

hasharon.com/bids-http://www.lev 2.11.....1-ה א',, החל מיום . 

-, הב'  עד ליוםאת ההצעות יש להגיש לידי גב' אתי לוי אוסי, באופן המפורט במסמכי ההליך, 
 בצהריים. ..:12, בשעה  2.11....11

 .HASHARON.COM-Eti@LEVאוסי, בדוא"ל לפנות לגב' אתי לוי  ניתןלפרטים נוספים 

 

 עמיר ריטוב

 ראש המועצה

   

 

 

 

http://www.lev-hasharon.com/bids/
http://www.lev-hasharon.com/bids/
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 

 

 ההליךתוכן עניינים למסמכי 
 * * כל מקום בו מצוין במסמכי המכרז לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך * * 

 

 הוראות ההליך, לרבות:



 ;שתתףהצהרת המ -0נספח 

 ;הצהרה והתחייבות להימנע מניגוד עניינים -9נספח 

 ;תנאי לעסקה עם גוף ציבורי -תצהיר קיום דיני עבודה -3נספח 

  ;תצהיר היעדר קרבה לעובד/חבר מועצה -4נספח 



4 

 

 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 כללי ומועדים  .1

בזאת הצעות  ( מזמינה"המועצה"מועצה אזורית לב השרון )להלן:   1.1.
סלולארי, טלפוניה, חניה מקומי באמצעות טלפון  שירותי הסדרלמתן 

"(, הכל השירות)להלן: " אמצעי מיחשוב ואפליקציה סלולארית
בהתאם לתנאים ולאמור במסמך זה.

חניה  המועצה מזמינה את כל הספקים הפועלים בתחום גביית אגרות  1.2.
, העומדים בדרישות הנ"ל ובתנאי הסףבאמצעות הטלפון הסלולארי, 

 להתקשר למתן השירותים.

ם להסדר החניה הנהוג בתחומי המועצה ותוצע החניה תהיה בהתא  1...
לנהגים אשר יהיו מעוניינים לחנות בתחומי המועצה, בהתאם לחלופה 

ב לפקודת התעבורה ]נוסח חדש[..0העומדת להם בהתאם לסעיף 

לאמצעי בנוסף אמצעי התשלום המוצע ע"י כל אחד מהמציעים, יהיה   1.4.
"איזיפארק",  התשלום הנהוגים כבר כיום בתחומי המועצה, כגון:

"פנגו", "סלופארק", מדחנים וכל אמצעי תשלום נוספים אשר עשויים 
להתווסף בעתיד.

הסדר החניה המקומי המוצע יתבצע באמצעות כל ספק הפועל בתחום   1.5.
גביית אגרות חניה באמצעות טלפון סלולארי, טלפוניה, אמצעי 

מיחשוב ואפליקציה סלולרית ייעודית .

/או להגדיל מעת לעת את מספר מקומות המועצה רשאית להקטין ו  1.6.
החניה בתחומה ו/או לשנות את תעריפי החניה בהתאם לכל דין ו/או 
לקבוע מתן פטורים ו/או הנחות באגרת החניה והכל לפי שיקול דעתה 
הבלעדי של המועצה  ולזוכה/ים לא תהא כל טענה ו/או מענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

תתקשר המועצה יידרשו להפקיד ערבויות הזוכה/ים אשר עמם   1.0.
להבטחת העברת תשלומי אגרת החניה שייגבו על ידם עד להעברתם 

למועצה.

ככל שייקבע בהסדר חניה ארצי מחירים נמוכים מאלה שיוסכמו בין   1.1.
הזוכה/ים למועצה, הזוכה/ים יידרש/ו לעדכן את התמורה 
 ולהתאימה לסכום ההסדר הארצי. העמלה תכלול את הוצאות

הסליקה וכן כל הוצאה אחרת שתהא כתוצאה ממתן השירות.



5 

 

 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

הזוכה/ים יעביר/ו למועצה נוסח הסכם התקשרות ובכפוף לאישור   1.1.
יועמ"ש המועצה, הצדדים יחתמו על ההסכם. יובהר כי המועצה 

./יםהאת הזכות לקיים מו"מ עם הזוכשומרת לעצמה 

הנדרשים, בתמורה לביצוע כל ההתחייבויות ואספקת כל השירותים   1.1..
לרבות הפעלת המערכת כפי שתוגדר בהסכם ההתקשרות ומילוי כלל 
ההוראות והדרישות הכלולות בהסכם אשר ייחתם עם הזוכה/ים, 
תשולם תמורה שתיגזר מן התקבולים שיתקבלו כתוצאה ישירה 

"(, כפי שיוסכם התמורהלהלן: "מגביית תשלומי אגרת הסדר החניה )
בין הצדדים.

 .של התמורה ייקבעו בהסכםשיעורה והיקפה   1.11.

כל הפעולות, העבודות והשירותים המוטלים על הזוכה/ים, לרבות   1.12.
רכישת ציד, הפעלת מערכות, כוח אדם, תחזוקה וכן כל פעולה מכל 
מין וסוג, יבוצעו ע"י הזוכה/ים ועל חשבונו ולמועצה לא תהיה כל 

אחריות ו/או נגיעה לכך.

לדיני המכרזים.  הליך זה אינו בגדר מכרז ואינו כפוף  1.1..

 

 09:11בשעה  01/3/02יום ב'   המועד האחרון להגשת הצעות 

 

הגשת הצעות בבניין המועצה, בתיבת המכרזים, בקומה א' אצל אתי לוי 
 במזכירות המועצה, ליד קניון דרורים בצומת דרור בשרון.

, להגשת ההצעות המועצה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל
 ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

, להגשת ההצעות המועצה רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל
 ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.1.14 הודעות ופרסומים 

, יתר הודעות המועצה למעט פרסומו הראשון של הליך זה בעיתונות
באתר האינטרנט של ופרסומיה בכל הנוגע להליך יפורסמו לציבור 

http://www.lev-, בכתובת המועצה, ושם בלבד

hasharon.com/bids . 

http://www.lev-hasharon.com/bids/
http://www.lev-hasharon.com/bids/
http://www.lev-hasharon.com/bids/


6 

 

 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

מודגש כי המועצה לא תפיץ הודעות ישירות למציעים, ומחובתם 
 להתעדכן עצמאית באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. 

 ם כללייםתנאי .2

במועד  אשר ,זה יחידים או תאגידים הרשומים כדין בישראל בהליךרשאים להשתתף 

 . תנאים המפורטים להלןכל הגשת ההצעות עומדים ב

לפחות בהפעלת הסדרי חניה באמצעות של שנתיים  למשתתף ניסיון  2.1.
טלפון סלולארי, טלפוניה, אמצעי מיחשוב ואפליקציה סלולארית 

 ייעודית, עבור שתי רשויות מקומיות לפחות באופן עצמאי.

הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ו/או של העדר   2.2.
 מנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה פיסקאלית כגון
אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד', אלא אם חלפה 
תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א 

– 1111. 

למשתתף יכולת טכנית מוכחת ומאושרת ע"י המועצה להתנהלות   2...
רציפה מול מסופוני הפקחים ותוכנות הניהול של ספקי המועצה 

 הנוכחים והעתידיים.

.2.4 תתף בעל יכולת סליקת כרטיס אשראי.המש 

למשתתף יכולת להעביר ישירות ובזמן אמת את המידע על תשלומי   2.5.
 אגרות חניה אל מחשבי המועצה.

כשהוא  0כנספח המצ"ב  טופס הצהרת המבקשהמבקש הגיש את   2.6.
 חתום, מאומת ע"י עו"ד, וכל פרטיו מלאים. 

ניגוד המבקש הגיש הצהרה והתחייבות להימנע מכל פעולה תוך   2.0.
 המצ"ב עניינים, במסגרת עבודתו עבור המועצה, על גבי הנוסח

 . 9כנספח 

מובהר כי שאלת קיומו של חשש לניגוד העניינים תיבחן ע"י המועצה 
בעת פנייה לקבלת הצעות בעניין מסוים, והכרעתה בעניין חשש לניגוד 
עניינים )לרבות פסילת בקשה, קבלת בקשה או קביעת הסדר לנטרול 

 ניגוד עניינים כתנאי לקבלת בקשה( תהיה סופית ומחייבת. חשש ל

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי,  -המבקש הגיש תצהיר קיום דיני עבודה  2.1.
 . 3כנספח על גבי הנוסח המצ"ב 
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

, היעדר קרבה לעובד מועצה/חבר מועצההצהרה בדבר המבקש הגיש   2.1.
 . 4כנספח  על גבי הנוסח המצ"ב

..2.1 -לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו ,תעודת עוסק מורשההמבקש הגיש  
1105. 

אישור על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות המבקש הגיש   2.11.
 -, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לרשויות המס

1106. 

)או על  ניכוי מס הכנסה במקורתקף על שיעור אישור המבקש הגיש   2.12.
 ., על שם המשתתףפטור מניכוי מס במקור(

וההבהרות, שפרסמה המועצה  דפי התשובות כלצרף את ל המבקשעל   2.1..
וכל מסמך , באתר האינטרנט שלה בקשר להליך זה )ככל שהיו כאלה(

 כשהם חתומים בשולי כל דף -אחר שעליו להגיש בקשר להליך זה
 .באמצעות חתימת מורשי החתימה וחותמת המבקש

המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו 
 בתנאי הסף המפורטים לעיל.

 אופן הגשת הבקשה  ..

.1.. 2המבקש יצרף לבקשתו את כל המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף  
 לעיל. 

.2.. . על ידי ישות משפטית אחת בלבד בקשה להשתתף בהליך תוגש 

יהיו על שם להגשה בהליך זה כל המסמכים הנדרשים 
 בלבד. בקשהמ

.... 2.11....11 -ה להגשת הצעות נקבע ליום ב',המועד האחרון  

 . ..:12בשעה 

על אף האמור לעיל, המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
)גם לאחר חלוף המועד  , בכל עתלהתקשר עם נותני שירות נוספים

פניה פומבית זו, אשר הוגשה ע"י , על בסיס האחרון הנקוב לעיל(
עומד בתנאי הליך זה. מובהר ומודגש כי המועצה אינה נותן שירות ה

להתקשר עם נותני שירות אשר הגישו הצעתם לאחר ייבת מתח
לפי  -המועד האחרון, והיא תחליט ביחס לכל בקשה מאוחרת שתוגש

 . שיקול דעתה הבלעדי



1 

 

 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

קול קורא לציין "הצעה להשתתף בפניה פומבית זו תוגש ידנית. יש   ..4.
 ."/_____2.11מס' 

)למעט הוספת הפרטים  אין לערוך שינוי כלשהו במסמכי ההליך  ..5.
בקשה לרישום המועצה רשאית, לפסול . המיועדים לכך(במקומות 

או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למאגר אשר נערכו בה שינויים כלשהם 
 להורות למבקש לתקן את בקשתו.

 בפניה הפומבית שינויים .4

, ההליך, בכל עת, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי רשאית המועצה  4.1.
והיא תפרסמם באתר משתתפים, ביוזמתה או במענה לשאלות 

האינטרנט של המועצה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך

בנוסף, המועצה רשאית להחליט על ביטולו של הליך זה. 

פה, ע"י כל גורם שהוא, אין -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  4.2.
ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את 

. המועצה

  תוההצעאופן בחינת  .5

המועצה תבחן את ההצעות ועמידתן בתנאי הסף לרבות צירוף   5.1.
המסמכים הנדרשים. המועצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי 
לבקש השלמות ו/או הבהרות מכל משתתף ו/או להתעלם מפגמים 

 שאינם מהותיים בעיניה.

המועצה רשאית לדחות הצעה ככל שההצעה אינה עומדת בדרישות   5.2.
ול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בשל כל סיבה הליך זה לפי שיק

 אחרת לפי שיקול דעתה של המועצה. 

בפרט, המועצה רשאית לפסול על הסף משתתף ככל שלמועצה ו/או 
 לגוף הקשור אליה היה ניסיון שלילי עם המשתתף. 

רשאית לנקוט בכל אמצעי שתמצא לנכון על מנת לברר  המועצה  5...
, ובכלל זאת באמצעות שתתףי המאמיתות כל מידע ו/או הצהרה לגב

בין אם  -בירורים מול כל גורם שהיא מוצאת רלוונטי לצורך העניין
, נותן בזאת הצעתו, בהגשת שתתףובין אם לאו. המבהצעה צוין 

 לבירורים כאמור. הבלתי מסויגת הסכמתו 

תודיע לכל משתתף באשר להחלטתה הסופית בעניין זכייתו  המועצה  5.4.
 בפניה פומבית זו.
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

יובהר כי המועצה איננה מתחייבת להתקשר עם ספק כלשהו ואין   5.5.
בפניה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות 
ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות 

 המשך לפניה זו.

 תקופת ההתקשרות .6

חודשים עם  6.החוזה אשר ייחתם עם הזוכה/ים יהיה לתקופה של   6.1.
 פשרות להארכת ההתקשרות כמפורט בהסכם.א

חרף האמור בהסכם שיועבר למועצה מאת הספק/ים הזוכה/ים,   6.2.
המועצה רשאית להחליט, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, 
להפסיק את התקשרותה עם כל אחד מהזוכים, מכל סיבה שהיא. 
בכלל זאת רשאית המועצה, להפסיק את ההתקשרות עם זוכה אשר 

לפי שיקול דעתה; ו/או  -ם לספק שירותים עבור המועצהאינו מתאי
אשר המועצה לא הייתה מרוצה מטיב שירותיו; וכיו"ב סיבות 
אחרות, והכל מבלי שתעמוד טענה ו/או דרישה כלשהי כנגדה בשל 

 החלטתה.

ימים מראש  01הודעה על הפסקת ההתקשרות תימסר לספק הזוכה 
ק המועד בו נתן שירותים הספק הזוכה יהיה זכאי לתמורה ר .ובכתב

 בפועל ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בעניין.

 הוצאות .0

בהגשת ההצעות יחולו על ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות כ
שיפוי או החזר או פיצוי או המשתתף בלבד, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי ל

 אחר כלשהו בקשר להגשת הצעתו.תשלום 

 

 
  עמיר ריטוב

 ראש המועצה 
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 0נספח 
 

 הצהרת המשתתף
 

           לכבוד

 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ., 

/_____ לקבלת הצעות שירותי הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון 9102קול קורא : הנדון

  סלולארי, טלפוניה, אמצעי מיחשוב ואפליקציה סלולארית

, מצהירים ומתחייבים בזה ההליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
 כדלקמן: 

ההליך, הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1
 . ובתנאים וההוראות שמסכימים לכל הואנו 

לספק את השירותים, ואנו  אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים .2
ו לספק את השירותים באופן מעולה ולשביעות מצהירים באפשרותנ

רצון המועצה, בהתאם לאמור במסמכי הפניה הפומבית וכן בהסכם 
 אשר יימסר לי ככל שאזכה.  

יש לנו את כל האמצעים הטכניים כמו גם אנו מצהירים ש ..
המקצועיים וכל הידע והציוד הנדרש על מנת לספק את השירותים 

 כמתחייב בפניה זו ובמסמכיה. 

והמועצה תתקשר עמנו בהסכם למתן השירותים, אנו יה ה .4
מתחייבים כי עד למועד שייקבע על ידי המועצה נמציא את כל 

דרישת המועצה המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם ל
)ככל שתידרש( , לרבות הסכם חתום כדין, ערבות ו/או לפי הדין

 ואישור על עריכת ביטוחים. 

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות  אנו מצהירים כי הצעתנו .5
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום  /העסקבמסמכי התאגיד

על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי דין או  /העסקבשם התאגיד
 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 : ולראיה באנו על החתום

 _______________ : _______________________;  כתובת:____________המשתתףשם 
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 טל': _________________________; פקס: ____________________;

 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________________________;

 פרטי מורשי החתימה: 

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 שם: _________________ ת.ז.: _________________

 : _____________________ המשתתףחתימות מורשי חתימה וחותמת 

 תאריך : __________________

 

 במקרה של הגשת הצעה ע"י תאגיד  –אישור עו"ד 

)להלן:  ____________________,עו"ד, מ.ר. __________,  של _____________אני הח"מ 
 __________ הצהרה זו ה"ה  חתמו בפני על __________"( מאשר בזה כי ביום המשתתף"
, אשר הנם מורשי החתימה של המשתתף וחתימתם מחייבת המשתתףבשם ____________ -ו

כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים  המשתתףאת המשתתף. הנ"ל אישרו בפני כי  נתקבלו אצל 
לת לקבהגשת הצעתו להשתתף בקול קורא ועל פי כל דין  המשתתףעל פי מסמכי ההתאגדות של 

הצעות שירותי הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולארי, טלפוניה, אמצעי מיחשוב 
 עבור המועצה האזורית לב השרון. ואפליקציה סלולארית

            _______________ 
 , עו"ד                     

 במקרה של הגשת הצעה ע"י יחיד  )עוסק מורשה( –אישור עו"ד 

עו"ד של _______________________ , מ.ר. _______, _________________אני הח"מ 
 על הצהרה זו. המבקש"( מאשר בזה כי ביום __________ חתם בפני המשתתף)להלן: "

         ________________ 
          

 , עו"ד                                        
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 חתימה וחותמת המשתתף: ______________

 9נספח 
 

 להימנע מניגוד ענייניםהצהרה והתחייבות 
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________, מצהיר כי הנני מוסמך לתת הצהרה 

 המבקש"( והצהרתי מחייבת את המשתתף"  זו בשם __________________________ )להלן:

 לעניין כל האמור בה. 

ת התקשרות בינו לבין המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי במשך כל תקופ

המועצה לשם מתן שירותים, אם וככל שתהא התקשרות שכזו, לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע 

מכל תפקיד או עיסוק אחר, היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור המועצה 

 לבין עיסוקיו האחרים. 

נו לבין המועצה, אזי טרם תחילתה מתחייב המשתתף מתחייב בזאת כי ככל שתהא התקשרות בי

הוא למלא ולהגיש טופס לאיתור חשש לניגוד עניינים, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

, ולהגישו למועצה, וכן לחתום על כל הצהרה ו/או התחייבות אחרים שיידרשו מהמשתתף 2/2.11

 ות בין הצדדים. לצורך מניעת חשש לניגוד עניינים בקשר ו/או לצורך התקשר

המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי אם יקום, בכל עת, חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקש למתן 

שירותים על ידו עבור המועצה, יפנה הוא בעניין זה באופן מידי למועצה ויפעל בהתאם להנחיות 

כל  יועציה המשפטיים של המועצה. ידוע למבקש כי המועצה רשאית להורות על סיומה של

התקשרות ככל שתסבור לנכון בהינתן הנסיבות, ולא תהיה למשתתף כל טענה בקשר להחלטות 

 המועצה. 

 

 

 
________________________ 

 שתתףוחותמת המתימת המצהיר ח          

 



 

 

 3נספח 
 

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי –תצהיר קיום דיני עבודה 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

 . המבקשהנני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 1106 –" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה "(. אני מאשרחוק עסקאות גופים ציבוריים" )להלן:

 אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1110 –או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  1111-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2.11 –רת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב לחוק להגב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 (במשבצת המתאימה Xיש לסמן )

 ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  לא הורשעוובעל זיקה אליו  המבקש

 "(.מועד ההגשה)להלן: "

 לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעויו או בעל זיקה אל המבקש

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות   בפסק דין הורשעואו בעל זיקה אליו  המבקש

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

          ____________________ 
 חתימה             

 אישור עורך דין
אני הח"מ ______________, עו"ד, מ.ר. _________, מאשר/ת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 
מר/גב' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ___________________ 
/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 עים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. הקבו
          ____________________ 

 חתימה      
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 4נספח 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה 

 לכבוד
 מועצה אזורית לב השרון

 ג.א.נ.,
 

הצהרה זו אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ נותן  .1
"(, והנני שתתףהמ"  בשם __________________________ )להלן:

 .המבקשמצהיר כי אני מוסמך/ת לתת הצהרה זו בשם 

הריני מאשר כי הובאו לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים וכי בחנתי  .2
)אף אם נוסח זה אינו  בעצמי את הוראות הסעיפים בנוסח העדכני ביותר

 :מפורט להלן(

, 1151-)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"חב11סעיף   2.1.
 הקובע כדלקמן: 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש אחד האמורים חלק העולה על 
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –קרוב" לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "
 אחות".

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור 12כלל   2.2.
 ברשויות המקומיות, הקובע כדלקמן:

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית:  "חבר

וא או קרובו בעלי שליטה חבר מועצה או קרובו או תאגיד שה –לעניין זה, "חבר מועצה" 
 ()ב(".1)2-()ב( ו1)1בו )ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

, קובע 1151-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 51סעיף   2...
 כדלקמן:

זוגו, סוכנו או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן
ו טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, שותפו, כל חלק א

פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט 
לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אין לראות עובד 

ועצה היא כאמור בסעיף כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המ
 א)ב( לגבי חברי המועצה".11
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בהתאם לכך ובשים לב לנוסח העדכני של ההוראות הנ"ל לפי בדיקתי, הנני  ..
בשם המבקש ובשם מנהליו, מחזיקי מניותיו מבקש להודיע ולהצהיר 

 :ועובדיו )ההצהרה רלוונטית לכל אחד מאלו, בפני עצמו(

ה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי בין חברי המועצה אין לי: בן זוג, הור  ..1.
 שאני לו סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על   ..2.
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

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

 בקשתי ו/או להסירה מהמאגרידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את  .4
, וזאת מבלי לגרוע מכל סנקציה אחרת לפי אם מסרתי הצהרה לא נכונה

 .הדין

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

מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע  .6
לפיהן 1151-( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח.ב)ב()11

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  ./2המועצה ברוב של 
 ב)א( לצו ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.11התקשרות לפי סעיף 

 

____________________      ____________________            __________________ 

 ת המצהיר + חותמת המשתתףחתימ                       מלא  שם                                              תאריך            
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