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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 תכולת עבודה  - נספח א' 

 

 שירותי  מימוש זכויות גלגליל .1

מהות השירות הינה מתן שירות ויעוץ מימוש זכויות לתושבי רשויות האשכול. שיטת העבודה הינה  

מעבר, בכל יום בשבוע לישוב אחר בתחומי רשויות האשכול, ופגישת פנים אל פנים עם תושבים. 

 אישי, דיסקרטי ומחייב מעקב והשלמת הסיוע ברמה המיטבית האפשרית.היעוץ הינו 

 

 כמו כן במסגרת תכולת העבודה נכללות הדרישות הבאות:

 השתתפות בהכשרות לפי תכנית שתקבע על ידי מנהל התכנית  .1

 השתתפות בישיבות/ ועדות היגוי שיוזמן אליהם במהלך התכנית  .2

 פעמים בשבוע  3-2שעות.  4מפגש בן עד שירות פרונטאלי לתושבי האשכול, כל  .3

 שירות טלפוני ומעקב לפי הנדרש ובאישור מנהל התכנית.  .4

 עדכון ממוחשב של הפניות תוך כדי הטיפול בהן ודיווח על סיום.  .5

 הפקת דוחו"ת לפי הנדרש. .6

 כל תפקיד או מטלה שתדרש בתחום הטיפול הפרטני בתושב במהלך המיזם.  .7

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

   

 המזמין _________________                                           היועץ: ____________________ 
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 פורמט שעות עבודה ליועץ .2

 יועץ לשפה הערבית 

 ימים בשבוע, ארבע שעות בכל פעם.   מחויבות לשני

לסירוגין. תיתכן גמישות בשעות, תעשה    18:00-14:00או   13:00-09:00שעות העבודה הן: 
 בתיאום עם היועץ. 

השתתפות בהדרכות וכן בעבודות מהבית/ ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי על טיפול בפניות לפי  
 הנדרש ובאישור מראש.

 תכנית עבודה ושיבוץ ישובים תועבר כחודש מראש . 

 ניידות ונכונות לעבודה בכל ישובי אשכול גליל מערבי 

 גדלת היקף המשרה לאחר כשנה נכונות לה

 

  

 יועץ לשפה העברית  

 ארבע שעות בכל פעם.  מחויבות לשלושה ימים בשבוע,

לסירוגין. תיתכן גמישות בשעות, תעשה    18:00-14:00או   13:00-09:00שעות העבודה הן: 
 בתיאום עם היועץ. 

טיפול בפניות לפי  השתתפות בהדרכות וכן בעבודות מהבית/ ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי על 
 הנדרש ובאישור מראש.

 תכנית עבודה ושיבוץ ישובים תועבר כחודש מראש . 

 ניידות ונכונות לעבודה בכל ישובי אשכול גליל מערבי 

 נכונות להגדלת היקף המשרה לאחר כשנה. 
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 נספח ב

 פרטי המציע –המשתתף הצעת טופס 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' 

 2023/4למכרז פומבי 
 

 לשירותי שירותי ייעוץ פרטני למיצוי זכויות במיזם גלגליל 

 

 עותקים(  שני ב – )יש להגיש במעטפה נפרדת 

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: ___________________________________ 

 

   המציע:________________________ חתימה וחותמת של  
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 נספח ג 

 4/2023י המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומב

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

אני הח"מ, ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה ___________________, לאחר  

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  

 בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."מציע"האני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

איגוד ערים של ממכרז פומבי ______ ( וכחלק "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 . שירותי רכז תכנית למיצוי זכויות בגלגלילאשכול רשויות גליל מערבי ל 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת   מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  

ר  ולפי חוק שכ 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ; 1987-מינימום, התשמ"ז

 –או 

 ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק    מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  

ולפי חוק שכר   1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז פומבי הנ"ל חלפה  1987-מינימום, התשמ"ז

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .4

 , אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. מציעה

 אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .5

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 
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 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב  

בפני מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה  

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, 

האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה  

 וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 ד )למציע אשר מעסיק עובדים(  ספח נ

 4/2023המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

לחוק   1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  

 לעוסק מורשה המעסיק עובדים  -1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

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

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

 

מתן שירותי רכז תכנית  , ל2/2023הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1

זכויות ומיצוי  קהל  קבלת  רשויות  ל  לשירות  אשכול  ערים  מערביאיגוד  )להלן:    גליל 

והנני  "(,  האשכול" כ_______________  מכהן  אני  במכרז.  המציע  מטעם  כמורשה 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

ידי האשכול וייחתם בין המציע  -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על  .2

, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת ההסכם ייעוץלאשכול הסכם  

כל  לקיים  גופים   1ב2בסעיף  פי המועסקים מטעמו, את האמור  מוארכת(  לחוק עסקאות 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו

 
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 
 

 המצהיר             

 דין -אישור עורך

 

____________________ הנושא ת.ז. הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה  

מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב  

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

  לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

 

 )חתימה וחותמת(  דין-עורך          
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 ו נספח 

 2023/4 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד האשכול

 או חבר מועצה ברשויות האשכול 

 

מרשויות   מועצה מולחבר  אשכולהצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה

 האשכול

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  אשכול

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

חלק   .א מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא    10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –עם  הרשות. לעניין זה "קרוב יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 אח או אחות". 

של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור    12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103סעיף  .2

 

חלק   .א מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא    10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות". 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ב

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

, קובע כי פקיד או עובד מועצה לא  1950-לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  142סעיף   .3

ידו בן זוגו או שותפו או סוכנו,  -ידו עצמו על על-יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

 חוזה שנעשה עם הרשות ובשום  עבודה שמבוצעת למענה. בשום 

 

 , כדלקמן: 1958-א' לצו המועצות המקומית )מועצות אזוריות(, תשי"ח89סעיף  .4
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 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

חלק   .ג מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  "חבר 

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא    10%העולה על  

בן זוג, הורה, בן או בת,   –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

 אח או אחות". 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  .ד

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית,  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .5

  כלשהו, או עם עובד רשותרשות מרשויות האשכול  לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה  

 . האשכולמרשויות האשכול או עובד  

 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז פומבי.  .6

 
 

ההוראות המתירות לדירקטוריון   אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  .7

ובלבד שלא יהיה  כאמור  או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות    וברוב חברי האשכול  

 .שלישי שנרכשו בתום לבבביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד 

 
 



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות .ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

עבור   ייעוץ פרטני למימוש זכויות לתכנית גלגלילשירותי  4/2023מכרז מס' 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 הצהרה 

 

פומבי מס'  ן להשתתף במכרז יאני הח"מ ___________________________ המעוני

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:אשכול_______________ שפורסמו ע"י ה

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר  .1

יש/אין )מחק את  האשכול ת יומועצת רשודירקטוריון האשכול ו/או בין חברי  א.

 המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן שותף.

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את   ב.

  10%המיותר( לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 ים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. בהון או ברווח 

אשכול ו/או באיזו  יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 .מרשויות האשכול

 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה   האשכולידוע לי כי ועדת המכרז פומביים של  .2

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 _________    שם המציע: _____________________  חתימת המציע: ____________ 

 


