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 כ"ג חשון תשפ"א

 2020נובמבר  10

 

 מסמך א'

 לכבוד

___________ 

 

 שלום רב,

 

 ביצוע שירותי גרירה ואחסון גרוטאות רכב ורכבים ות מחיר עבורהצעפניה לקבלת הנדון: 
 בים בתחומי העיר הוד השרוןשהושארו בתחום הר

 

להגיש הצעת מחיר קבלנים הרואים עצמם מתאימים, עיריית הוד השרון מזמינה בזאת  .1

לביצוע שירותי גרירה ואחסון גרוטאות רכב ורכבים  שהושארו בתחום הרבים בתחומי העיר 

 עפ"י הדרישה והמפרט הבאים: לוהכ, הוד השרון

 ספר, אזורי בילוי ועוד(.פינוי כלי רכב ממתחמים מיוחדים )בתי  .1.1

סיוע לכוחות הביטחון בפינוי כלי רכב באירועים המוניים )שבועות, יום העצמאות וכו'(  .1.2

 ובפיגועים חבלניים עוינים.

פינוי מפגעים אשר מצריכים הרמה של ציוד כבד, למשל קרוונים/מחסנים/מתקנים  .1.3

 להצגת סחורה וכו'.

 גרר "מזלג". פינוי גרוטאות רכב במקומות צרים המצריכים .1.4

 פינוי גרוטאות מחניונים ציבוריים )למשל חניוני הרכבת(. .1.5

 פינוי גרוטאות מדרכים לא סלולות. .1.6

 גלגלי, שניים בו זמנית.-גרירת רכבים ו/או רכב דו .1.7

 חובה. -נדרשת זמינות יום יומית וכן פעילות בימי שישי  .1.8

 .רכבים לפחות 50-ימי עסקים כ 60 -נדרש מגרש אחסנה ל .1.9

 

 זה מצורפים המסמכים הבאים: למסמך א' .1

 ;מסמך ב' -    הצעת המציע .1.1

 ;'גמסמך  -     חוזה  .1.2

 ;'דמסמך  - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים .1.3

 

 , אישורים והמלצותמסמכים .2

 ל האישורים והמסמכים כמפורט להלן:על המשתתפים בהליך להמציא את כ .2.1

ם יתר מסמכי ההצעה יש לחתום ולאשר טופס בקשה זה על כל האמור בו ולהכניסו ע .2.1.1

ושאלון ניגוד העניינים המצורף  מסמך ג', בדגש על ההסכם המצורף כלמעטפה

 . מסמך ד'כ

 פרופיל חברה מלא, בדגש על מתן השירותים המבוקשים. .2.1.2

 המלצות ואישורים על מתן שירותים דומים בעבר על ידי המציע.  .2.1.3
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ית של המציע המעידים על הכשרתו המקצוע רישיונות והמלצותתעודות מסמכים  .2.1.4

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש.

 תעודת התאגדות חברה )לספק שהוא תאגיד(. .2.1.5

אישור מעו"ד/רו"ח של החברה בדבר מורשה החתימה מטעם החברה )לספק שהוא  .2.1.6

 תאגיד(.

 תעודת עוסק מורשה. .2.1.7

 אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק. .2.1.8

 אישור ניכוי מס במקור. .2.1.9

 אישורי ביטוחים הנדרשים על פי כל דין.להציג על הזוכה בהליך יידרש  .2.1.10

 

 כללי .3

יובהר, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא בכלל  .3.1

והיא יכולה להזמין רק חלק מהעבודות והכל לפי שיקול דעתה, צרכיה ותקציב מאושר 

 בלבד.

כל ו ההסכם ו/או ההליך נות את מסמכיאסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשיודגש, כי  .3.2

 . יוביל לפסילת הצעתושינוי שייעשה על ידי המציע 

הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות נציגי העירייה בכל הקשור למתן השירותים, לרבות  .3.3

 .עמידה בכל דרישות הבטיחות לפי הנחיית כל הגורמים המוסמכים

מרים הדרושים לביצוע הכלים והחו תכלול את כח האדם וכל האביזרים, הצעת המציע  .3.4

 מושלם של כל העבודה הכוללת.

במידה ולא יתקבלו הצעות מחיר ו/או יתקבלו הצעות מחיר מועטות בהליך זה, שמורה  .3.5

שנות את לעירייה הזכות בהתאם לשיקול דעתה, להאריך את מועד הגשת ההצעות ו/או ל

ימים והכל לפי קבלנים ישירות ו/או לנהל מו"מ עם קבלנים מתאהתנאים ו/או לפנות ל

 .שיקול דעתה וצרכיה בלבד

 

עד  hasharon.muni.il-michraz@hodשאלות הבהרה יש לשלוח, בכתב בלבד, למייל:  .4

 .  12.11.2020לתאריך 

 

                   המעוניינים יגישו את ההצעה עם הכותרת שבנדון, לכתובת המייל: .5

 hasharon.muni.il-michraz@hod 19.11.2020, וזאת לא יאוחר מיום. 

 

 

 הצעות שלא תוגשנה כאמור לעיל ו/או לאחר המועד המופיע לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו כלל.

 

 בברכה,

 

 דוד קורן,

 עירוני מחלקת פיקוחמנהל 

 

mailto:michrazim@hod-hasharon.muni.il
mailto:michraz@hod-hasharon.muni.il
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 מסמך ב'

 לכבוד

 עיריית הוד השרון

 

פניה לקבלת הצעות מחיר עבור ביצוע שירותי גרירה ואחסון גרוטאות רכב ורכבים שהושארו 
 הצעת המציע -בתחום הרבים בתחומי העיר הוד השרון 

 

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי ההתמחרות, ולראיה הנני מצרף חתימתי על מסמכי  .1

 ההתמחרות.

 

 אני מצהיר בזאת כי: .2

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההליך. .2.1

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על  .2.2

 מנת לבצע את העבודה נשוא ההליך בהתאם לדרישות ולתנאי ההתמחרות וההסכם. 

בין מיוחדות  -לים את כל ההוצאות המחירים הכלולים בהצעתי, הינם סופיים והם כול .2.3

על פי תנאי ההליך,  -ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה נשוא ההליך 

 לרבות רווח הקבלן.  

אם אזכה בהתמחרות שבנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא ההתמחרות בהתאם  .2.4

של העירייה, וזאת לכל תנאי ההתמחרות ולמסמכי החוזה, לשביעות רצונה המלאה 

 בתקופה הקבועה בחוזה.

הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת  .2.5

 העבודה שיינתן לי. 

 

ידוע לי שהעירייה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא התמחרות זו, והיא  .3

ציבה המאושר. במידה ויוזמן רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתק

ביצוען של חלק מן העבודות נשוא התמחרות זו כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד 

 העיריה בגין כך. 

 

כמו כן ידוע לי, שהעירייה תהיה רשאית להשתמש במידת הצורך גם בקבלן/ים אחרים ולא  .4

 תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בשל כך.

 

יב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה הנני מתחי .5

 ינתן לי על ידי העירייה. יש

 

הנני מצהיר, כי ידוע לי שהעירייה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה,  .6

והיא רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. במידה 

יוזמן ביצוען של חלק מן העבודות נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד ו

 העירייה בגין כך. 

 



 

 

 

4 

 

 :(24/7בכל ימי ושעות היממה ללא כל שינוי ) להלן מחירון העירייה לביצוע העבודותו .7

כולל לא מחירון העירייה ) סוג גרירה

 מע"מ(

 

ת רגילה רכב גריר

 פרטי

 

 

350 ₪ 

 

)שוטף  זלגגרירת מ

 ובאירועים( 

 

 

 לשעת כוננות או₪  700

לפי הגבוה  -לגרירה ₪  350

 ביניהם

 

 גרירת ציוד כבד

 ללא מנוף

 

1,000 ₪ 

 

באמצעות  הגריר

 מנוף 

 

3,000 ₪ 

 

__  __.__ הנני מקבל על עצמי לבצע את העבודות בהנחה באחוזים של __ .7.1

חוזי הנחה, )כולל עשיריות האחוז( ובמילים _________________ א

 .              , בתוספת מע"מ כדיןחירון העירייהממ

ידוע לי, כי אחוז ההנחה בו נקבתי יחול בנפרד על כל סעיף וסעיף במחירון העירייה וכן גם 

על כל עבודה נוספת שאינה מופיעה במחירון העירייה, ככל שתידרש בעתיד, והכל בהתאם 

וזאת עבור  ומה, בניכוי אחוז ההנחה בו נקבתילמחירים המקובלים בשוק לביצוע עבודה ד

עבודות גרירה שאבצע עבור העירייה, ככל שאבצע, אך אין העירייה מחוייבת להזמין 

ענות ו/או דרישות ו/או תביעות עבודות אלו בהיקף כלשהו, או בכלל, ולא תהיינה לי כל ט

 כך. לבש

 

יגבה מבעל הרכב/גרוטאת התשלום עבור הוצאות ההובלה של רכב מפר חוק יובהר, כי  .7.2

במידה ויבקש לקבל את הרכב/הגרוטאה חזרה מאתר הפינוי ישירות בלבד וזאת הרכב 

בתוספת מע"מ כדין. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יגבה תשלום נוסף ₪,  200 של ויהיה בסך

ו/או  העירייה לא תישא בעלויות הגרירהעבור הגרירה מבעל הרכב מעבר לסכום זה.  

 .בכל מקרה ו בכל עלות נדרשתהאחסנה ו/א

 

כמו כן, בעבור כל האחסנה באתר הפינוי יהיה רשאי הקבלן לחייב את בעל גרוטאת הרכב  .7.3

בתוספת מע"מ כדין וזאת החל מהיום הראשון לאחסנת הרכב ועד היום  ₪, 600בסך של 

. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יגבה תשלום נוסף עבור הגרירה מבעל הרכב מעבר 60-ה

 ם זה.  לסכו
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יום מיום ההודעה לבעל הרכב כי רכבו מאוחסן באתר הפינוי, רשאי הקבלן  60לאחר תום  .7.4

למכור את הגרוטאות שלא הוחזרו כחומר גלם למפעל לגריסת מתכות ו/או לחלקי חילוף 

 בלבד ואת הסכום אשר יתקבל ממכירה זו ישאיר בידיו.

 

שרות, כולל הארכות )ככל שתהיינה( ידוע לי, כי הצעתי זו תהיה תקפה לכל תקופות ההתק .8

 ולא תהיה בה שום התייקרות או שינוי כלשהו מכל סיבה שהיא. 

 

הזוכה יהיה המציע שעמד בכל תנאי ההתמחרות, צירף את כל המסמכים  הקבלןידוע לי, כי  .9

 . לעיל( 7.1)מתן ההנחה הגבוהה ביותר בסעיף  והוא בעל ההצעה הזולה ביותרהנדרשים 

 

ר, כי ידוע לי שהצעתי לעיל כוללת בתוכה את כל השירותים אשר עלי לקבלן הריני מצהי  .10

 מסמכי ההתמחרות ובחוזה ההתקשרות.כל בהתאם לקבוע ב

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

_____________________ 

 חתימה + חותמת                                                                

 

 

 

 

 מלא(: _____________________________ שם המציע )נא לציין שם

 

 

 מספר עוסק מורשה/ח.פ.: _________________________________

 

 

 כתובת: ______________________________________________

 

 

 טלפון: ____________________ פקסימיליה: ________________

 

 

 תאריך: ___________________
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 'דמסמך 

 

 

 הכספית לביצוע העבודות נשוא מכרז זה מתוקצבות בסעיף מס' ____________( )ההוצאה

 2020שנערך ונחתם ביום ___ לחודש ___________ שנת 

 

 עיריית הוד השרון בין:

 , הוד השרון28יהושע בן גמלא מרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד     

 

 __________________________ לבין:

 ________________מס' ת.ז./ח.פ.__ 

 כתובת ______________________

 פקסימיליה: ___________________

 טלפון: _______________________

 

 "הקבלן"( -)להלן 

 מצד שני     

 

שירותי גרירה ואחסון גרוטאות רכב לביצוע והעירייה ביקשה הצעות מחיר  הואיל

 ."(העבודות" )להלן: רוןורכבים שהושארו בתחום הרבים בתחומי העיר הוד הש

 

העבודות,  והקבלן הגיש במסגרת הליך של קבלת הצעות מחיר הצעה לביצוע והואיל

 כהצעה הזוכה; והעירייה בחרה בהצעתו

 

כי הינו בעל ניסיון בגרירת גרוטאות וכלי רכב, והוא והקבלן הצהיר בפני העירייה  והואיל

הציוד הדרושים לביצוע הפינוי בעל הידע, המיומנות, כח האדם, משאיות הפינוי ו

 ;"(ההובלהוההובלה כמפורט בחוזה זה )להלן: "

 

לקבלן והקבלן מקבל זאת על  העבודותוהעירייה החליטה למסור את ביצוע  והואיל

 .הכל בכפוף לתנאי הסכם זה ונספחים המצורפים לועצמו, 

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:             

 

 

 

 

 

 הסכם התקשרות
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 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 

 מהות החוזה .2

ביצוע פעולות הובלה, גרירה ואחסון של העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו,  .2.1

יקבע על או עבור העירייה, והכל כפי ש גרוטאות רכב ורכבים אשר הושארו ברשות הרבים,

 .ידי העירייה, וכמפורט בחוזה זה להלן

ע העבודות יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות, להנחיות ביצו .2.2

או מי מטעמו, בין בתחילת העבודות ובין מנהל רשות הספורט על ידי  שיינתנוולביאורים 

 מעת לעת.

הקבלן יבצע את העבודות בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון העירייה והכל בהתאם  .2.3

 להנחיות העירייה.

יפנה את הרכבים לאתר הפינוי גרוטאות רכב ורכבים שהושארו ברשות הרבים  הקבלן .2.4

ידי העירייה מעת לעת לפי שיקול דעתה של העירייה, והכל -בהיקף כפי שיתבקשו על

 בהתאם לתנאים ולתניות המפורטים בחוזה זה להלן.

תשלום בבעלותו או בחזקתו של הקבלן רכב גרר המורשה לשימוש, חילוץ ולגרירה בשכר, ב .2.5

 "(.משאיות הפינויאו בתמורה של כלי רכב ממונע שיצא מכלל שימוש )להלן: "

העבודות יימסרו לעירייה לאחר סיום העבודות, ובכפוף לשביעות רצונו של המפקח ולאחר  .2.6

 ניקוי של אתר העבודה מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.

לעירייה באופן מיידי מיום שיקבל את הקבלן ימסור לוח זמנים מפורט המוצע על ידו  .2.7

פקודת העבודה לביצוע העבודות. לוח הזמנים לעיל כפי שיאושר )עם או בלי תיקונים( ע"י 

 המפקח ייחשב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 

 נספחים לחוזה .3

 המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .3.1

 ;מסמך ב'-    הצעת המציע .3.1.1

 'ד;מסמך  -  ן לאיתור חשש לניגוד ענייניםשאלו .3.1.2

 

 התקשרותתקופת  .4

לעירייה בלבד שמורה  .חודשים 24מיום חתימתו לתקופה של הסכם זה יהיה בתוקף  .4.1

 .ממנהחודשים, או חלק  24ת נוספת ב היך תוקף הסכם זה בתקופלהאר האפשרות

 וארכת. על תקופת ההסכם המכל ההוראות החלות על תקופת ההסכם יחולו בהתאמה  .4.2

למען הסר ספק, אין העירייה מחויבת באופן כלשהו לתקופת ההסכם המוארכת, ואם תבחר  .4.3

 לעשות כן מותנה הדבר באישור תקציבי מראש. 

עדר תקציב ובין ילקבלן לא תהיה כל טענה אם העירייה תבחר מטעם כלשהו, בין משום ה .4.4

ן מצהיר כי הצעתו משום כל טעם אחר, שלא להאריך את תקופת ההסכם כאמור, והקבל

 .במסגרת מכרז זה התייחסה לגבי תקופת החוזה ללא התניה כלשהי בהארכתו
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 העבודות נשוא הסכם זה .5

במסגרת ההתקשרות יבצע הקבלן עבור העירייה את פעולות ההובלה והפינוי של הרכבים והכל 

כי מטרת החוזה מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כפי שיפורט להלן. 

הינה להביא לביצוע יעיל ומהיר של פינוי גרוטאות הרכב מתחום השיפוט של העירייה וכי היקף 

עבודתו עפ"י חוזה זה כולל את ביצוע כל העבודות, עפ"י חוזה זה, על מנת להביא להשגת מטרה זו 

 בצורה היעילה והטובה ביותר, תוך עמידה בלוח הזמנים שהוסכם בחוזה זה.

 

 :ת ופינוי הרכביםהובל .6

 ינוי כל כמות גרוטאות רכב ורכביםהקבלן מתחייב בזאת להוביל ולפנות מהעיר לאתר הפ

 ידי העירייה מעת לעת במהלך תקופת החוזה בהתאם -שהושארו ברשות הרבים כפי שיידרש על

 להוראות חוזה זה וזאת בהתאם לתנאים הבאים:

הציבור ועל פי הוראות העירייה כפי  ההובלה תבוצע לאתר הפינוי באופן שלא יסכן את .6.1

 שימסרו לקבלן מעת לעת.

רכב  מובהר, כי פינוי גרוטאות הרכב יעשו מרשות  הרבים או מרשות היחיד, למעט גרוטאות .6.2

 המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין.

פינוי גרוטאות הרכב יעשה רק לאחר שדרשה העירייה בכתב מבעל גרוטאת הרכב או  .6.3

לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה מהמחזיק בה 

שעות לפחות לפני  48בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 

ולא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, תסולק גרוטאת הרכב  ביצוע הסילוק. במידה 

בנסיבות העניין סביר להניח כי בעלה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם 

 התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה.

 .1984-הכל בהתאם לקבוע חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד

הקבלן יהא אחראי לכך שמשאיות הפינוי יהיו תקינות ובעלות יכולת למלא אחר חיוביו של  .6.4

 הקבלן כלפי העירייה עפ"י חוזה זה.

ות וברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על נוהלי הקבלן יבצע ההובלה במיומנות בדייקנ .6.5

הזמנת ביצוע פינוי והובלה ולוח זמנים בהתבסס על הנתונים, קווי היסוד וההנחיות של 

 המנהל ורק לאחר שניתן אישור המנהל בכתב ומראש לביצוען.

אין באישור המנהל לביצוע העבודה כדי לפטור את הקבלן מן הצורך לקבל את אישורם של  .6.6

 ם המוסמכים עפ"י חוק, לצורך ביצוע העבודה.הגופי

הקבלן אחראי לקיום הוראות כל דין, לרבות חוקי העזר, תקנות וצווי התעבורה ו/או איכות  .6.7

הסביבה הרלוונטיים, וכן מתחייב לשאת בכל התוצאות של עבירה כלשהי על הוראות אלה 

 ו/או כל דין אחר החל על ביצוע חיוביו על פי חוזה זה

שעות ממועד  24לפנות רכבים לאתר הפינוי עפ"י דרישות העירייה וזאת תוך  חייבהקבלן מת .6.8

הפינוי יבוצע בתיאום ובנוכחות מפקח אשר יחתום על אישורי ביצוע קבלת ההודעה. 

 הגרירה.

ידי העירייה -הקבלן יפנה ויוביל את הרכבים מהעיר, בכמויות ובתדירות כפי שיידרש על .6.9

 15:30 –8:00ימים א' עד ה' )לא כולל חגי ישראל( ובין השעות מעת לעת ולפי שיקול דעתה ב

 . 08:00-13:00ובימי ו'  ובערבי חג בין השעות 
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הקבלן יהא אחראי לכך שהרכבים הוטענו והועמסו בצורה בטוחה ונאותה בטרם תחל  .6.10

 המשאית בהובלה.

הקבלן יהא אחראי לכך שמשאית הפינוי לא תחל בהובלה מבלי שתעודת משלוח של  .6.11

 .ידי המפקח-המשאית הפינוי עבור אותה הובלה תהא חתומה על

הקבלן יהא אחראי לפריקת הרכבים ממשאית הפינוי באתר הפינוי בהתאם לכללים ונהלים  .6.12

 החלים במקום.

הקבלן יהא אחראי לכך שכל עובד, שלוח, קבלן משנה ו/או כל אדם אחר הבא מטעמו יקיים  .6.13

הלי העירייה ויישמע להוראות נציגיה, ובפרט בכל זמן שהותו בשטח העירייה אחר כל נ

בנושאי בטיחות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העירייה לא תשא בכל אחריות לנזק או 

אובדן לאדם או רכוש אשר נגרמו כתוצאה מאי שמירת ו/א ציות לנהלים והוראות כאמור 

 לן כאמור.ו/או התרשלות של עובד, שלוח, קבלן משנה ו/או כל אדם אחר מטעם הקב

ידי -בטופס שיימסר עלבגין כל רכב שיילקח מתחום השיפוט של העירייה יצויד הקבלן  .6.14

. הקבלן ישמור אצלו הטפסים למעקב ולביקורת בכל המפקח במעמד ביצוע הפינוי מהשטח

 עת שיידרש.

שעות ממועד הגרירה, יחויבו  24גרוטאות הרכב אשר ידרשו בחזרה על ידי בעליהם, תוך  .6.15

 ירה.בעמלת גר

הקבלן מתחייב שגרוטאות הרכב שנגררו ולא נדרשו חזרה ע"י בעליהם לא יוכשרו לנסיעה  .6.16

ויפורקו לחלקים/גריסה. בגין כל גרוטאות רכב אשר תמצא נוסעת על כבישי המדינה 

לעירייה וזאת בנוסף לכל סעד אחר לו ₪  20,000מתחייב הקבלן לשלם פיצוי מוסכם בסך 

 .זכאית העירייה בהתאם לדין

 

 התמורה .7

יהיה והמדויק של כל התחייבויות הקבלן, המפורטות בחוזה זה, בתמורה למילוי המלא  .7.1

 זכאי הקבלן לתשלום כמפורט להלן, בתוספת מע"מ כדין:

כולל לא מחירון העירייה ) סוג גרירה

 מע"מ(

 

ת רגילה רכב גריר

 פרטי

 

 

 _____________₪ 

 

)שוטף  גרירת מזלג

 ובאירועים( 

 

 

לשעת כוננות ₪ __________

 או

 -לגרירה ₪  ____________

 לפי הגבוה ביניהם

 

 גרירת ציוד כבד

 ללא מנוף

 

 _____________₪ 



 

 

 

10 

 

 

באמצעות  הגריר

 מנוף 

 

 _____________₪ 

 

לעיל הינם בנוגע לביצוע גרירות עפ"י הזמנות בטבלה שהמחירים המצויינים  .7.1.1

קרה שהוא לא תשלם העירייה בלבד ויודגש, כי בשום מ העירייה ולצרכיהעירייה 

התשלום יהיה רק עבור הזמנות  .כל תשלום שהוא בגין גרירת ופינוי גרוטאות רכב

שיצאו בכתב, בחתימת הממוסמכים לכך בעירייה, ובוצעו בפועל על ידי הקבלן 

  לשביעות רצון העירייה בלבד.

ישור כל יום, ממועד א 30התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין ותועבר תוך שוטף +  .7.1.2

תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם חשבון על ידי העירייה. 

המצאת אישור בדבר ניהול ספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. 

ככל שהקבלן לא ימציא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם 

 מכל סכום שישולם ע"י המזמין. לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין,

מוסכם, כי התמורה על פי הסכם זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל  .7.1.3

התשלומים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי הסכם 

 זה.

 מבעל הרכב/גרוטאת הרכהתשלום עבור הוצאות ההובלה של רכב מפר חוק יגבה  .7.1.4

 ,בקש לקבל את הרכב/הגרוטאה חזרה מאתר הפינויבמידה ויוזאת  ישירות בלבד

. הקבלן מתחייב בזאת כי לא בלבד בתוספת מע"מ כדין₪,  200 של סךעמוד על וי

 יגבה תשלום נוסף עבור הגרירה מבעל הרכב מעבר לסכום זה.  

כמו כן, בעבור כל האחסנה באתר הפינוי יהיה רשאי הקבלן לחייב את בעל גרוטאת  .7.1.5

וזאת החל מהיום הראשון לאחסנת  ,בתוספת מע"מ כדין ₪, 600הרכב בסך של 

. הקבלן מתחייב בזאת כי לא יגבה תשלום נוסף עבור הגרירה 60-הרכב ועד היום ה

 מבעל הרכב מעבר לסכום זה.  

יום מיום ההודעה לבעל הרכב כי רכבו מאוחסן באתר הפינוי, רשאי  60לאחר תום  .7.1.6

חומר גלם למפעל לגריסת מתכות ו/או הקבלן למכור את הגרוטאות שלא הוחזרו כ

 לחלקי חילוף בלבד ואת הסכום אשר יתקבל ממכירה זו ישאיר בידיו.

ידוע ומוסכם כי לקבלן לא תשולם כל תמורה נוספת וזאת גם אם הרכב יוחזר כאמור לעיל  .7.2

 וגם אם בעל הרכב ידרוש את החזר שווי מכירת הרכב.

הקבלן ישלם אותו  -החזר שווי מכירתה  בכל מקרה שבו בעל גרוטאת הרכב ידרוש את  .7.3

 מכיסו לבעל הרכב  בניכוי ההוצאות ולא יהיה זכאי לכל פיצוי או תמורה נוספת בגין כך.

 11.1פי סעיף -למען הסר ספק, הצדדים מצהירים בזה כי התמורה המשתלמת לקבלן על .7.4

פי חוזה זה -דלעיל הינה התמורה הבלעדית והמלאה בעבור ביצוע כל חיוביו של הקבלן על

פי דין, והקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת מהעירייה או מבעלי גרוטאת -ו/או על

 הרכב.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא מוותר על כל תביעות ו/או  .7.5

טענות, מכל סוג ומין, לכל שכר ו/או כספים בגין העבודות, למעט התמורה המוסכמת 

 כאמור.
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 לנזקים ות הקבלןאחרי .8

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות ובקשר אליה, עקב  .8.1

מעשה או מחדל של הקבלן, עובדיו, שליחיו, קבלני משנה, או כל מי שבא כוחו או מטעמו 

 תוך כדי ביצוע חוזה זה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות העירייה ועובדיה.

יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק הקבלן  .8.2

אחר, ויהא חייב לפצות ולשפות העירייה מפני כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לכך, ובגין כל 

סכום שתחויב לשלם בקשר לעבודות הקבלן וכן להחזיר לעירייה כל סכום שהעירייה 

יצויים, כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין עפ"י פסק דין הוציאה בקשר לנ"ל, כולל כקנס, כפ

 ובין עפ"י פסק בורר וזאת לדרישת העירייה.

העירייה אף תהא רשאית לנכות מאת הקבלן ו/או מהערבות, את כל הסכומים אשר תידרש  .8.3

או תחויב לשלמם עקב אי קיום הפרת סעיף זה. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של 

 העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת.

 

 ביטוח .9

זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם  .9.1

ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על 

 הנדרש בדין לביצוע העבודה.חשבונו, בגבולות אחריות על פי 

כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע  םעריכת ביטוחיהקבלן מצהיר כי ידוע לו  .9.2

לא יוכח כי דתה והעירייה תהא זכאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם, כל עוד עבו

 .הוא מחזיק בביטוחים הנדרשים לביצוע העבודה על פי כל דין

עשיית הביטוח כדלעיל, בין ע"י הקבלן ובין ע"י העירייה, לא תפטור את הקבלן מאחריותו  .9.3

זקים הנ"ל או כל חלק מהם, ככל שלא להוראות חוזה זה ולאחריותו לשיפוי העירייה בגין הנ

ישא הקבלן במלוא הנזק או ביתרת נזק,  -יהא בכספים שיתקבלו כנ"ל כדי כסוי מלוא הנזק 

 .לפי העניין על חשבונו

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות של הקבלן .10

 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, הקבלן מתחייב והמצהיר בזאת כדלקמן: .10.1

כל תנאי חוזה זה על נספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם  אתהקבלן מצהיר, כי קרא  

התנאים והדרישות לביצוע העבודות, על כל המשתמע והכרוך בכך וכי יש ביכולתו לקיימם 

ולבצע את כל חובותיו והתחייבויותיו עפ"י חוזה זה בהתאם לדרישות והתנאים המפורטים 

 בו.

בודות נשוא הסכם זה, וכי הינו בעל רישיון הקבלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון בביצוע הע .10.2

 לגרירת רכבים.

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה ומושלמת, כפי  .10.3

 שמומחה בתחומו היה מבצען, והוא יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העירייה.

כבים לפחות וכי ר 50הקבלן מצהיר כי בבעלותו ו/או בחזקתו מגרש המיועד לאחסנת  .10.4

 יום לפחות מיום הפינוי וההובלה. 60הרכבים המובלים יאוחסנו במגרש 
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את כל  ומצהיר כי יש לוהקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות כל דין  .10.5

 האישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לפני התחלת ביצוען.

 עירייה כדלקמן:הקבלן מוסיף ומתחייב בזה כלפי ה .10.6

כי כל הנהגים העובדים ו/או הקבלנים מטעמו שינהגו במשאיות הפינוי  לדאוג לכך .10.6.1

ידו ו/או יהיו מעורבים בביצוע ההובלה יחזיקו בכל ההיתרים -ואשר יועסקו על

והרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע התחייבויות על פי חוזה זה, כי תתאפשר להם 

ים כהלכה לצורך ביצוע מנוחה סבירה, כי יהיו כשירים, מיומנים, מאומנים ומודרכ

 תפקידיהם כנדרש על פי חוזה זה.

פי הדין לביצוע -להשיג את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים שיידרשו על .10.6.2

פי חוזה זה, ולשלם כל האגרות והתשלומים בקשר לכך, במידה -התחייבויותיו על

 שיחולו.

ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות ייעשה בכל שעה משעות היממה ובכל יום מימות השנה  .10.7

החוזה, לרבות בשבתות, חגים ומועדים ובכל מקרה שהעבודות תידרשנה בדחיפות, לפי 

 שיקול דעת המנהל.

הקבלן יהא רשאי לבקש ארכה מהמנהל להארכת מועד סיום כל העבודות ו/או חלקן,    .10.8

 המוטלות עליו עפ"י חוזה זה, ולמנהל תהא הזכות להאריך לו את המועד לפי שיקול דעתו

הבלעדי, תוך התחשבות בסיבות שגרמו לפיגור בביצוען, לרבות סיבות שאינן קשורות 

 בקבלן.

 

 סמכויות המפקח  .11

 הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח, בכל דבר ועניין שיש לו קשר עם ביצוע העבודות. .11.1

 המפקח יהא רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען. .11.2

ן ביצוע הוראות החוזה ע"י הקבלן, לרבות הוראות המפקח יהיה רשאי לבדוק את אופ .11.3

 המנהל והוראותיו הוא.

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והמפקח, תובא המחלוקת בפני המנהל והחלטתו  .11.4

 וסופית. תהא מכרעת

 

 ערכותיה .12

לצורך ביצוע העבודה, יערך הקבלן באופן היסודי והיעיל ביותר בכדי לספק את השירותים  .12.1

 ת.ברמה הנדרש

 הקבלן יהא ערוך לבצע פעולות פינוי, הובלה ואחסון של רכבים, על כך הכרוך בכך. .12.2

הקבלן יהא ערוך ויחזיק בידו את כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע העבודה, לרבות כלי רכב,  .12.3

 ציוד קשר וכדומה.

 הקבלן יעמיד לרשות העירייה שני מכשירי קשר מסוג שתורה לו העירייה, כאשר אחד מהם .12.4

למוקד העירוני ויפעל בתדר של העירייה והשני יוקצה למנהל. כמו כן, ימסור הקבלן  יוקצה

 לידי העירייה מספר טלפון נייד אשר יהיה זמין בעת עת על מנת שיהא ניתן ליצור עימו קשר.

מובהר בזאת, כי בדרישות המפורטות בס"ק זה, יהא מחויב הקבלן לעמוד לאורך כל 

 היממה. תקופת החוזה ובמשך כל שעות
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 כוח אדם .13

הקבלן יחזיק ברשותו ויעסיק לצורך ביצוע העבודה במהלך כל תקופת ההסכם כוח אדם  .13.1

 מקצועי,  בעל ניסיון והכשרה בתחום הרלבנטי. 

הקבלן יעסיק את עובדיו ו/או מועסקיו תוך שמירה על הוראות כל דין, הסכם קיבוצי,  .13.2

חסי עבודה, ולרבות ניהול תיק ניכויים הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג המחייבים במסגרת י

 כדין לעובדים ועמידה בכל הוראות הדין והסכם קיבוצי בנוגע לתנאי העסקתם.

הקבלן מצהיר, כי יש בידו עובר לחתימה על החוזה, אישור על העדר רישום פלילי מטעם  .13.3

המשטרה לכלל כוח האדם אותו הוא מעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה. את 

שורים האמורים יציג הקבלן לעירייה במעמד החתימה על החוזה. מובהר בזאת, כי האי

 העדר אישור שכזה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

המנהל רשאי להורות לקבלן בכל עת להחליף מי מעובדיו, מועסקיו או שלוחיו לעניין  .13.4

 והסכם זה, והקבלן יהא מחויב למלא אחר דרישה זו לאלתר. השירותים

 

 דיווח תחוב .14

הקבלן ידווח למנהל ויספק לו כל מידע בקשר לשירותים ולהסכם באם יידרש לכך על ידו,  .14.1

 ובכלל זה ידווח הקבלן למנהל בכתב באופן שוטף על ביצוע העבודות.

המנהל יהא רשאי לבקר בכל עת במשרדי הקבלן ובאתר הפינוי על מנת לבצע ביקורת  .14.2

 בד שיעשה כן שעות העבודה.ולעמוד מקרוב על אופן ביצוע העבודות ובל

הקבלן מדי חודש, עפ"י דרישת  לעיל, יכין 14.1-14.2סעיפים מבלי לגרוע מכלליות האמור  .14.3

 .המנהל, דו"ח פעולות בכתב לגבי הרכבים שבטיפולו והתקדמות הטיפול בהם

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד .15

י מתנאיו כדי ליצור הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנא .15.1

יחסי עובד מעביד בינו לבין העירייה. כמו כן מצהיר בזאת הקבלן כי הוא המעביד של עובדיו 

 וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.

טוח הלאומי הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והבי .15.2

 ידרש לשלם.ס או תשלום אחר שיוכל מ

במידה והעירייה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת  .15.3

 יחסי עובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה, מייד עם דרישה,  בגין כל סכום כאמור.

 

 הסבת החוזה העברת זכות .16

בת הנאה על פיו ו/או הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טו .16.1

התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת 

 העירייה.

הקבלן לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהעירייה לפי הסכם זה  .16.2

 לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.
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 קבלני משנה .17

 צענה ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו.העבודות תבו .17.1

רשאי הקבלן למסור ביצועה של עבודה מסוימת כל שהיא לקבלן משנה  לעיל, על אף האמור .17.2

אין העירייה  בתנאי מפורש כי מסירת העבודות כפופה לאשורו מראש ובכתב של העירייה.

 ה ולה בלבד.מחוייבת לאשר את בקשת הקבלן כאמור והשיקול הסופי יהיה נתון לעיריי

מסירתה של עבודה כאמור לקבלן משנה, לא פוטרת ולא משחררת הקבלן מאחריות ו/או  .17.3

מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ"י החוזה, והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל הפעולות 

שבוצעו ע"י קבלן המשנה ולכל פגם בעבודתו או בחומרים בהם השתמש, ודין עבודות 

 בוצעו על ידו, לכל דבר ועניין.שבוצעו כאמור, כאילו 

 

 כתובות והודעות .18

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. .18.1

כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת  .18.2

במועד מסירתה, ואם  -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72תוך 

 .כאמורבמועד שיגורה  "ל, אזי או בדוא נשלחה בפקסימיליה

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

____________________  _________________ 
 הקבלן העירייה                           
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 'דסמך מ

 עיריית הוד השרון -שאלון לאיתור החשש לניגוד עניינים 

 

 _____________________________ - מועמד/ת להתקשרות לצורך

 

 נא הקף בעיגול(חברה/עמותה/תאגיד אחר/עוסק מורשה ) - אישיות משפטית

 

 תפקידים וכהונות -חלק א' 

 פרטים אישיים )א( .1

 שם משפחה: ______________________________________________________

 _שם פרטי: _______________________________________________________

 מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה: ___/___/___

 כתובת: רחוב _________________ עיר/ישוב: _____________ מיקוד: __________

 מס' טלפון: ____________________ מס' טלפון נייד: _______________________

 

 פרטים לעניין זהות התאגיד )ב(

 __________________שם התאגיד: ________

 מספר ח.פ. או עמותה: ____________________

 

יש למלא את השאלון ביחס לקשרים של התאגיד ו/או הבעלים שלו  -באם מדובר בתאגיד 

 ו/או המנהל הכללי שלו ולחתום עליו באמצעות מורשה/י החתימה של התאגיד.

 

 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה )לרבות  4ידים ועיסוקים קודמים, לתקופה של פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפק

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

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

 בות(.נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנד

 שם המעסיק

 וכתובתו

 תחומי הפעילות 

 של המעסיק

 התפקיד ותחומי 

 האחריות

 תאריכי העסקה

    

    

    

    

    

 

 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 
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אם אין, יש למחוק את  -שנים אחורה  4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים, לתקופה של 

 הטבלה בקו.

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 

 ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

אם אין, יש למחוק את הטבלה  -שנים אחורה  4להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של נא 

 בקו.

 שם התאגיד/רשות/גוף

 ותחום עיסוקו

 תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה

  

  

  

  

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

)מכל קרבה שהיא( זיקה או קשר,  חה שלךאו לבן משפהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  5.1

, לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים שלא כאזרח המקבל שירות

ובכלל זה זיקה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי מועצת העיר ו/או הנהלת הקשורים אליו )

שרון שבה את/ה מועמד/ת ו/או לגופים ו/או לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד ה העירייה

 אחרים הקשורים לעירייה(?

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

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

ין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )א

 ., בתאגידים הנסחרים בבורסה(1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

שלא כאזרח האם ידוע לך אם למי מעובדיך יש, או היו להם, או לבן משפחה שלהם זיקה או קשר,  5.2

, לפעילות עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד/להעניק שירותים, או לגופים המקבל שירות

קה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי מועצת העיר ו/או הנהלת ובכלל זה זיהקשורים אליו )

ו/או לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית הוד השרון ו/או לגופים אחרים הקשורים  העירייה

 לעירייה(?

 שנים אחורה.  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 

 לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך,

 כן / לא
 

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

)מכל קרבה שהיא( זיקה או קשר  או לבן משפחה שלךהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו,  5.3

, לפעילות ל שירותשלא כאזרח המקבפוליטי למי מחברי מועצת עיריית הוד השרון ו/או סיעותיהם, 

ובכלל זה עיריית הוד השרון שבה את/ה מועמד/ת לעבוד/להעניק שירות, או לגופים הקשורים אליה )

ו/או לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת  זיקה או קשר לראש העירייה ו/או למי מחברי הנהלת העירייה

 עיריית הוד השרון ו/או לגופים אחרים הקשורים לעירייה(?

 שנים אחורה.  4זיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של נא להתייחס ל

 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .6

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

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

ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ו/או קשרים מסוג אחר כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות 

 אחרות?
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 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 

 כן / לא

 

 פרט/י:אם כן, 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

ל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעי

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 

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

 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

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

 לניגוד עניינים

עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת האם ידוע לך על תפקידים, 

להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים, קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד 

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

 אינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם לאחים לבני זוגם ולקרובים ש

לעיל )לדוגמא: תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 

 אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.
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 באופן מפורט. יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר

 

 כן / לא

 

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 נכסים ואחזקות -חלק ב' 

 ענייניםנכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד  .1

האם קיימים נכסים, לרבות קרקעות, בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם 

 עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

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

 ה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.שאת

 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .2

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים 

 בתפקיד שאליו אתה מועמד/ת? 

חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים שאתה נא להתייחס לנכסים שלך, קרוביך, מקורביך  )ובכלל זה 

 בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

 

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

 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 

 יש להקיף את האפשרות המתאימה ובמידת הצורך, לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
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 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 הצהרה -חלק ג' 

 

 אני החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. מס' _____________ מצהיר/ה בזאת כי:

 

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

 ים.ואמיתי
 

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

אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי 

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

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

 לניגוד עניינים עם התפקיד.
 

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

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו/ה של היועץ/ת המשפטי/ת של הרשות המקומית בנושא.
 

יב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, אני מתחי .5

סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ/ת 

 המשפטי/ת של הרשות המקומית, אמסור לו/ה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו/ה.
 

לי כל על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,  הובהר .6

 .1998-התשנ"ח

 
 

 

 

_____________________________  ______________________________ 
 חתימה       תאריך            

 

 

 


