27.2.22
קול קורא עדכון מאגר היועצים של החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ  -בתחום ייעוץ וליווי כלכלי
 .1כללי:
 .1.1החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזאת מועמדים מתאימים אשר
עומדים בתנאי הסף להצטרף למאגר היועצים של החברה בתחום ייעוץ וליווי כלכלי לחברה.
 .1.2מובהר כי אישור המועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף לפי הליך זה ,כמו גם ההתקשרות עימם ,ייעשו בהתאם
להוראות "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממכרז" אשר פורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  8/2016ותיקוניו (להלן:
"הנוהל") כמו גם בהתאם להוראות כל דין ולנהלי החברה.
 .2הצטרפות למאגר היועצים של החברה
 .2.1בעצם הגשת הצעת המחיר במסגרת הליך זה ,מגיש המציע בקשה להירשם למאגר היועצים של החברה
בתחום יעוץ וליווי כלכלי .מציע אשר יעמוד בתנאי הסף יצורף למאגר היועצים של החברה ,בין אם הצעת
המחיר שלו תתקבל ובין אם לאו.
 .2.2תנאי הסף להצטרפות למאגר:
.2.2.1המציע או המועמד המוצע מטעמו הינו בעל תואר אקדמי בכלכלה  /מנהל עסקים  /ראיית חשבון או
כל תואר אחר רלוונטי.
להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה ,יצרף המציע תעודות המעידות על השכלה ורישיון
בתוקף.
 .2.2.2המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון של לפחות  5שנים ביעוץ כלכלי לרשויות מקומיות /
תאגידים עירוניים.
.2.2.3המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון של לפחות  5שנים ביעוץ כלכלי לחברות פרטיות
(במקביל או בנוסף לניסיונו בסעיף  2.2.2כאמור לעיל).
.2.2.4למציע ניסיון מוכח ביעוץ כלכלי ל 3-פרויקטים לפחות בהיקף כספי של  1מלש"ח לכל הפחות עבור
כל אחד מהם.
לצורך הוכחתו של המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים  ,2.2.2-2.2.4על המציע לפרט אודות
ניסיונו בנספח א' להליך זה.
.2.2.5המציע או הגוף המעסיק אותו בעל תעודת עוסק מורשה.
.2.2.6המציע או הגוף המעסיק אותו ,בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו  ,1976-ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור – בתוקף המועד הגשת ההצעה.
.2.2.7ככל שהגוף המעסיק את המציע הוא תאגיד ,עליו להיות בעל תעודת התאגדות כדין מרשם החברות,
העמותות או השותפויות לפי העניין.
.2.2.8המציע ,וככל שהגוף המעסיק אותו הוא תאגיד – התאגיד ,בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו המציע לא
הורשעו בעבירות (שטרם התיישנו) המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א ,1981 -כמפורט בתצהיר המצורף.

עמוד  1מתוך 15

חתימה וחותמת

.2.2.9אין למציע ולגוף המעסיק אותו ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין החברה ,והוא מתחייב כי
לא יעמוד בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם החברה.

 .3אופן הגשת הצעות ושאלות הבהרה
 .3.1יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים לדוא"ל  yehudit@tel-mond.muni.ilוזאת עד ליום
 10.03.2022בשעה  .12:00הצעה שתגיע לאחר מועד זה ,תיפסל ולא תידון .באחריות המציע לוודא קבלת
הדוא"ל במייל חוזר או בטלפון .09-7774103

 .3.2החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים בהזמנה זו
לקבלת הצעות ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי
נפרד מתנאי ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.

 .3.3ככל ולמציע ניסיון במכרזי  ,PPP / DBOT / BOTהוא נדרש לפרט זאת במסגרת הצעתו.
 .4ניהול המאגר והתקשרות עם יועצים מתוך המאגר
.4.1
.4.2
.4.3

.4.4

מציע העומד בתנאי הסף ייכנס למאגר המתכננים והיועצים של החברה.
וועדת ההתקשרויות ו/או מי שהוסמך על ידה אינה מתחייבת לכלול כל הצעה שהיא במאגר.
לצורך בחירת יועץ לביצוע עבודה מסוימת ,תיערך פניה תחרותית ליועצים הכלולים במאגר ,בהתאם
לסיווגם המקצועי ולהיקפי העבודה ו/או השירותים הנדרשים (לעיל ולהלן" :הפניה" או "פניה
תחרותית").
מספר היועצים אליהם תופנה הפנייה ליועצים ייקבע על פי נהלי החברה ונוהל משרד הפנים.

 .4.5הפנייה ליועצים תהא ככל הניתן על פי סבב מחזורי שוויוני והוגן המעניק את מירב היתרונות לחברה.
החברה תהא רשאית לשקול שיקולים נוספים ,ובין היתר :היקף השירותים הנדרשים ,טיבם ,מספר הפניות
שבוצעו ליועץ מסוים ,מספר הפניות בהן זכה יועץ מסוים ,מספר הפניות להן לא נענה היועץ המסוים ,ניסיון
עבר של החברה עם היועץ ,עומס העבודות המוטל על כל יועץ ,שיקולים של טובת העבודות הציבוריות כגון
הומוגניות ואחידות וכיוצ"ב .מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותה של החברה לפנות ליועצים
אשר אינם חלק ממאגר היועצים ,לרבות באמצעות פרסום פומבי ורענון המאגר ,הכל על פי הוראות כל דין
ולפי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
הליך פנייה תחרותית:
 .4.6החברה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים מתוך המאגר ו/או שלא מתוך המאגר על מנת לקבל מהם
הצעות בקשר לפרויקט מסוים.
 .4.7הצעות תוגשנה בהתאם להוראות שייקבעו בפנייה ליועצים.
 .4.8בדיקת הצעות תתקיים במרוכז במועד מאוחר יותר למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ותיעשה על
בסיס מחיר ו/או איכות ,הכל כפי שייקבע בפנייה התחרותית.
 .4.9הוועדה תבחר את היועץ שהצעתו הינה ההצעה המיטיבה ביותר על פי אמות המידה שיקבעו בפנייה
התחרותית ,בכפוף לזכויות השמורות לחברה על פי נהליה.
 .4.10לאחר סיום בדיקתן של כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים ,תיתן הוועדה את החלטתה בכתב.
 .4.11החברה תהא רשאית לחרוג מן האמור לעיל בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
תקופת הרישום במאגר:
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 .4.12תקופת הרישום למאגר היועצים של החברה הינה  36חודשים.
 .4.13התקופה שעד להשלמת ביצוע  2הזמנות עבודה שנמסרו לזכיין תהווה תקופת ניסיון לזכיין ,והחברה תהא
רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות עמו על פי שיקול דעתה הבלעדי ,וזאת תוך מתן התראה של 14
ימים מראש.
 .5שיקולי ועדת ההתקשרויות להכללת מציעים במאגר
 .5.1יובהר כי החברה שומרת לעצמה לעדכן את מאגרי המתכננים והיועצים מעת לעת ,לרבות בתחומים
המפורטים במסמך זה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,בכל דרך שתמצא לנכון ולהזמין מתכננים ו/או
יועצים נוספים להצטרף למאגר.
 .5.2החברה שומרת על זכותה לקבוע תנאי סף נוספים ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות במסגרת הליכים
לבחירה ביועצים מתוך המאגר ,בהתאם לשיקול דעתה וצרכי הפרויקט.
 .5.3הועדה תהא רשאית להסיר מהרשימה מועמדים כדלקמן:
.5.3.1מועמד אשר נבחר למתן שירותים ולא ביצעם לשביעות רצון החברה.
.5.3.2מועמד שרשיונו ו/או רישומו בכל מרשם המתנהל על פי דין ,ואשר היווה תנאי לרישום במאגר ,הותלה
ו/או בוטל ו/או לא חודש.
 .5.3.3מועמד אשר הורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או אשר הורשע בעבירה בתחום בו הוא מופיע במאגר.
.5.3.4מועמד אשר מונה לו ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק ו/או צו כינוס נכסים
בפשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים.
.5.3.5מועמד אשר לפי חוו"ד יועמ"ש החברה מצוי בניגוד עניינים.
.5.3.6מועמד שהחברה פנתה אליו בהליך לקבלת הצעות ואשר לא הגיש את הצעתו לחברה ב 2-הליכים
נפרדים.
 .5.4הסרת מועמד מהמאגר תעשה לאחר שישלח לו על ידי החברה מכתב התראה ותבוצע לאחר שיתקיים שימוע
בעניינו של המועמד בועדת ההתקשרויות .מובהר כי שימוע כאמור יכול שיעשה בכתב או בכל אופן או מועד
שתקבע הועדה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5.5הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע פרטים נוספים ביחס להצעתו לרבות השלמת ו/או
מסירת מסמכים לפי דרישת הוועדה ו/או מי מטעמה.
 .5.6הועדה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המועמדים לראיון בפני צוות מקצועי מצומצם מטעמה.
 .5.7החברה רשאית להחליט על ביצוע הליך ההזמנה בכל עת ו/או על פרסום הזמנה חדשה ו/או נוספת להגשת
הצעות להכללה במאגר בתנאים שונים ו/או זהים ,הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן להחליט לאחר
הקמת המאגר על הזמנת שירותים ו/או עבודות בכל דרך נוספת בהתאם לכל דין ו/או על צמצום היקף
המאגר.
 .6כללי
 .6.1מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים ,ואין באמור במסמך זה לעיל ו/או
בניהול הרשימה על ידי החברה ,כדי לחייב את החברה להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או בכל התחייבות
אחרת הנוגעת לרשימה ו/או למועמדים .זאת ועוד ,אין בקיומו של מאגר היועצים כדי למנוע מסמכותה של
החברה להתקשר בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה  ,)8(3הכל בכפוף להוראות כל דין.
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 .6.2מובהר בזה כי על המועמדים להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיהם לבין פעילותם במסגרת השירותים
שייתנו לחברה ,וכי אסור להם להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים .על המועמדים להודיע
מיד לנציגי החברה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות יועמ"ש החברה ,בהתאמה.
 .6.3מאגר היועצים ועדכוניו יפורסמו במשרדי החברה וכן באתר האינטרנט של החברה.

בברכה,
תהילה מימון ,מנכ"לית
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ

עמוד  4מתוך 15

חתימה וחותמת

נספח א'  -פירוט ניסיון קודם לעניין בחינת עמידת בתנאי סף
 .2.2.2המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון של לפחות  5שנים ביעוץ כלכלי לרשויות מקומיות  /תאגידים עירוניים.
 .2.2.3המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון של לפחות  5שנים ביעוץ כלכלי לחברות פרטיות (במקביל או בנוסף
לניסיונו בסעיף  2.2.2כאמור לעיל).
שם מזמין
השירותים

תיאור השירותים שסופקו

מועד תחילת
הספקת
השירותים

מועד סיום
הספקת
השירותים

פרטי איש קשר
ברשות -שם ,תפקיד
ומס' טלפון

ככל ולמציע ניסיון במכרזי  ,PPP / DBOT / BOTהוא נדרש לפרט זאת במסגרת הצעתו.
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 .2.2.4למציע ניסיון מוכח ביעוץ כלכלי ל 3-פרויקטים לפחות בהיקף כספי של  1מלש"ח עבור כל אחד מהם.
שם מזמין
השירותים

תיאור השירותים שסופקו
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היקף
כספי

מועד תחילת
הספקת
השירותים

מועד סיום
הספקת
השירותים

פרטי איש קשר
ברשות -שם,
תפקיד ומס'
טלפון
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נספח ב' - 1תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)
אני הח"מ____________  ,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ ב_______________________ (להלן" :המציע").
שם המציע
תפקיד
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת ההצעות להליך זה חלפה
שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה
שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2
לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב  2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת
השלישית לאותו חוק.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א -הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן" :חוק שוויון זכויות")
אינן חלות על המציע.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
 .5למציע שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  (1) -המציע מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  (2) -המציע מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,
ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל
הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
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 .6למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  5לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).

 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

__________________
(חתימת המצהיר)

אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב'
_______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

____________
(עו"ד)

עמוד  8מתוך 15

חתימה וחותמת

נספח ב' - 2תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים
אני ___________________________ ,ת"ז _____________ ,המשמש כ__________________
בחברת________________________( ,להלן" :המציע") מתחייב בזאת כדלקמן :
 .1הנני מתחייב שלא יהיה למציע ,לפי העניין ,או לעובדים מטעם המציע או לספקי  /קבלני משנה מטעמו או לגורמים
מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים ,ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום הסכם
למתן שירותי יעוץ (להלן" :ההסכם") ומילוי תנאיו ,וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו ,בקשר
עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .2הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים
כאמור לעיל ,לרבות ,קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר ,אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של
חשש לניגוד עניינים.
 .3הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של ניגוד
עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 .4הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע
כאמור בהליך זה.
 .5הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע ,כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו ,להתקשר עם כל גורם ,העלול להביא
להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו ,ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין .המזמין רשאי לא לאשר
למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות
אלו ,בהקשר זה.
 .6לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.
 .7מובהר בזאת שלעניין הליך זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל
פוטנציאל לניגוד עניינים.
ולראיה באתי על החתום:
שם _______________________

חתימה ______________________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________ ,אשר
זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז .מס' ___________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת
ואמת בלבד וכ י אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה
בפני.
_______________
תאריך
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נספח ב' - 3תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)

אנו הח"מ מר/גב __________ נושא\ת ת"ז מס’_______________ מורשה\ית חתימה מטעם ____________ מס’
זיהוי/ח.פ( ____________ .להלן" :המציע") ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי\ה לכל העונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן:
.1

הוסמכתי כדין על ידי ________________( להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה לבקשה להירשם למאגר
היועצים של החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ.

.2

הרייני מצהיר כדלקמן:
.2.1

המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים) ,התשי"ב ;1952-פקודת מס הכנסה ; פקודת
המכס; חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;1975-חוק הפיקוח על המטבע ,התשל"ח ;1978-סעיפים  290עד  383 ,297עד
 393ו 414-עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי
ותקנת השבים ,התשמ"א .1981-
או (מחק את המיותר)

.2.2

הבאות___________________________:
העבירות
בביצוע
בעבר
הורשע
המציע
__________________________________________________________________ (יש לפרט מתוך
העבירות המנויות לעיל).

.3

הואיל וכך  ,אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע במרשם
הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל ,על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,תשמ"א.1981-

.4

הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.

____________________
חתימת המצהיר
אישור:
אני הח"מ ______________ עו"ד ,מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת __________________ מר/גב'
___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז .מס' _________________ ולאחר
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה
את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.
תאריך____________:
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נספח ב' – 4שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בע"מ
מועמד לתפקיד____________________ :

חלק א' – תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישיים

שם משפחה

מספר זהות

שם פרטי

ת.
לידה

ס"ב

ישוב

רחוב

טלפון בעבודה
.2

טלפון בבית

מס'
בית
טלפון נייד

מס'
דירה

מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני

תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות (לרבות כשכיר,
כעצמאי ,כנושא משרה בתאגיד ,כקבלן ,כיועץ וכד').
יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב) ,וכן לתפקידים בשכר או בהתנדבות
(ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).
כתובת המעסיק
תחומי הפעילות של המעסיק
שם המעסיק
1
התפקיד ותחומי האחריות
2

שם המעסיק

תאריכי העסקה
תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות
3

שם המעסיק

תאריכי העסקה
תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות
4

שם המעסיק

5

תחומי הפעילות של המעסיק

כתובת המעסיק
תאריכי העסקה

תחומי הפעילות של המעסיק

התפקיד ותחומי האחריות
.3

כתובת המעסיק
תאריכי העסקה

התפקיד ותחומי האחריות
שם המעסיק

כתובת המעסיק

כתובת המעסיק
תאריכי העסקה

תפקידים ציבוריים
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צויינו בסעיף  2לעיל.
יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.
התפקיד
הגוף
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.4

חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין ציבוריים ובין
שאינם ציבוריים .יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות.
תאריך
פעילות מיוחדת
סוג הכהונה()1
תחום
שם התאגיד  /רשות /
סיום
תחילת
בדירקטוריון()2
העיסוק
גוף
הכהונה
הכהונה

( )1דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות .ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – יש לפרט גם שמות בעלי
המניות אשר מונית על-ידם.
( )2כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.
.5

קשר לפעילות החברה ו/או מועצה מקומית תל מונד
האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות החברה ו/או
העירייה בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים
שבאחריות העירייה /מינהל/אגף/יחידה בהם אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים שהעירייה קשורה אליהם?).
יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים בארבע השנים האחרונות ,ולציין כל זיקה או קשר באופן
מפורט.
"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו
ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו[ .אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-בתאגידים הנסחרים בבורסה(])3
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( )3חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי
שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי ,מי שמכהן
כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים
או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או
יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך
האמורים;
לעניין זה" ,נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערק רק מכוח תפקידו
כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו
בסעיף  102לפקודת מס הכנסה.
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( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.

פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  5 – 2לעיל לגבי קרובים (יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד)
.6
יש לפרט שם הקרוב ,סוג הקירבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל (כגון :כאשר בן
זוגך חבר בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות
מיוחדת שלו בדירקטוריון).
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) או כפופים לך בתפקיד אליו אתה מועמד
מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
.8
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש
לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב
.9
של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,אליהם לא התבקשת
להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך (בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך
במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים ( 8 – 1לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה,
חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות העירייה).
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית ,מעודכנים ליום מילוי השאלון,
הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים
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חלק ב' – נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט אחזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או של קרוביך.
[אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-ש 968בתאגידים
הנסחרים בבורסה(])4
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
שם המחזיק
תחום עיסוק התאגיד/הגוף
%
שם התאגיד/הגוף
מועמד)
(ככל שהמחזיק אינו
אחזקות

( )4חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי
למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של
התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות
המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו;
לעניין פיסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;
לעניין זה" ,נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערק רק מכוח תפקידו כנאמן
להסדר כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 102
לפקודת מס הכנסה.
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
.12
האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .13חבות כספית בהיקף משמעותי
האם אתה ,קרוביך או מי משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב" – בן/בת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
 לא  כן ,נא פרט:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .14נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד
אליו אתה מועמד? יש להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים) ,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם.
יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן
בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
 לא  כן ,נא פרט:
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
חלק ג' – הצהרה
אני הח"מ מצהיר בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים ואמיתיים;
 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית ,אלא אם
כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם
ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה ,לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של
חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 .4אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי
התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של החברה בנושא;
 .5אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו ,במהלך הדברים הרגיל,
סוגיות לחברה ,אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;
_______________
תאריך

_______________
שם מלא
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