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 מסמך א' 

 ההזמנה 

הסגורה    מחיר  הצעות בזאת מזמינה "(העירייה "  :להלן (סח'נין   יתי עיר המעטפה  העסקת  ל  בשיטת 
 : להלן כמפורט מתכנן אסטרטגי 

 השירות  מהות .1

הממשלה   .1.1 להחלטת  להחל  922מספר  בהמשך  במ ובהמשך  התמיכות  ועדת  התכנון  טת  נהל 
   אסטרטגי לתכנון ולבניה מתכנן  –סקת בעל תפקיד חדש אושר לעירייה הע  29/10/2018מיום  

ובנייה ולשדרג את  ק  במטרה לחזהאסטרטגי(  ן  המתכנ  –)להלן   את העירייה בהיבטי תכנון 
 כולותיה של מחלקת ההנדסה. י

להאר   20/5/2021ביום   .1.2 התקאושר  השיפוי  את  ולהרחיב  העסקת  ציבי  יך  עבור  נוספת  לשנה 
של   בסכום  ולבניה  לתכנון  אסטרטגי  עד    ₪  170,000מתכנן  מע"מ  עד    31/12/2022כולל  או 

 מועד ניצול התקציב המאושר, המוקדם מביניהם.

לבצע    75עד   בהיקף שירות ייתן האסטרטגי  המתכנן .1.3 חייב  יהיה  הוא  אותם  בחודש  שעות 
 מרוכזת חופשה או/ו  חג ימי מרוביאלא אם יוסכם אחרת. בחודשים  עירייה  ה  ימתוך משרד 

 במועדים החודשית השעות מכסת את  להשלים רשאיהמתכנן האסטרטגי  יהיה  העירייה של
   900ל  ש כללי מהיקף  השירות  יחרוג   לא  מקרה בכל  .ובכתב מראש לו שיאושר כפי  אחרים

 .בשנה עבודה עותש

 של מקרים למעט ,אחרת  בכתב העירייה תורה אם אלא העירייה במשרדי יינתן כולו השירות
,  ממשלה משרדי ם,תושבי  עם פגישות ,טחלש  ותיציא  כגון השירות מתן לצורך  פעילויות

 . וסדנאות עיון  בימי  השתתפות

מס'  מפורטות   האסטרטגי  נןהמתכ  על שיוטלו המטלות  יתר .1.4 תיאור    –למכרז    2בנספח 
 התפקיד ותהליך הגיוס. 

מאה ושבעים  )  ₪   170,000ל  ש כולל  בסך הינה  שייבחר  האסטרטגי  מתכנן ל נתית שה התמורה  .1.5
י   בשנה.  )מ"מע כולל   ₪ אלף   שעות לחודש והתמורה    75  עלה על  השירות יינתן בהיקף שלא 

כל שעת  )  161  תעמוד על סךעבודה    בגין  כפופה  בצירוף  ₪  ור  ישואלדיווח  מע"מ(. התמורה 
 בכל חודש.  הצוות  אסטרטגינן מתכ את שעות העבודה שביצע  עירייהה

ישולם .1.6 לא  כי  תמורה    יובהר  תשולם  לא  זה  ובכלל  לעיל,  הנקובה  לתמורה  מעבר  סכום  כל 
עבו  עבור תמורה  תשולם  ולא  נוספות,  כי    רשעות  מובהר  עוד  שגרתיות.  לא  בשעות  עבודה 

ובי   התמורה מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  את  כלליוכוללת  הוצאה  נס  בותלרת  ן  וכל  יעות 
 . אחרת

ל  .1.7 שתשולם  והתמורה  הכספים  ומקור  מאחר  כי  יובהר  האסטרטגי  כן  בעירייה  מתכנן  אינו 
תהיה אך ורק    מתכנן אסטרטגיהעברת התמורה ל  מינהל התכנון,    אלא בגוף מממן חיצוני, 

תיח לא  המממן  מהגוף  הכספים  העברת  מאי  הנובע  עיכוב  וכל  בעירייה,  קבלתה  שב  לאחר 
 להפסיק ו/או לעכב את העבודה. ה  אל תסיבונב  רשאי הילא יה   המתכנןהפרה של החוזה, ו

להיות   .1.8 חייב  המציע  כי  אסטרטגי יודגש  או  מתכנן  חברה  מטעם  הצעה  תתקבל  לא    ישות . 
 . משפטית אחרת להציב בתפקיד נציג מטעמה

 ם תקופת ההסכ .2

  31/12/2022ליום  או עד    דדיםצה שני יד י על תוחתימ  מיום ה  שנ למשך בתוקפו יעמוד ההסכם   . 2.1
 לניצול המלא של התקציב, המוקדם מביניהם.או עד 
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 .תנוספ אחת שנה למשך ההסכם את להאריך הבלעדית האופציה נתונה לעירייה . 2.2

 להעסקת  הפנים משרד אישור  הינו  לתוקף  הצדדים בין  ההסכם  של לכניסתו  מתלה  תנאי  . 2.3
 מתכנן אסטרטגי 

   .זו פניה  בעקבות  שנבחר החדשנות צוות

  בטרם תום התקופה הנקובה  םכההס ת  א   להפסיק  לעיל כדי לגרוע מסמכות העירייהור  מא אין ב . 2.4
  מנהל התכנון  כנית או ככל שומד ביעדי הת לא ע  האסטרטגי   המתכנן לעיל ככל ש .  2.2או    2.1סעיף   
 הורה על הפסקת ההתקשרות או הפסיק לתקצבה. 

   הצעת המציע .3

  כל דף,בתחתית  ם, כשהם חתומים על ידו  יחל המציע להגיש את מסמכי הפנייה, לרבות הנספע
  וקריא, ללא מחיקות ו/או תיקונים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט  רויד בר בכתב  
–כי הפניה. יש להכניס את המסמכים למעטפה ועל גביה יש לציין "בקשה לקבלת הצעות  במסמ

 . 28/12/2021, לא יאוחר מיום "מתכנן אסטרטגי 

 הצעה   המציע לצורך הגשת  דוהתנאים בהם נדרש לעמ  .4

 המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:  לה, עת הצעך הגשורלצ

אקדמי    י בעל .א ומעלה(  תואר  ראשון  הבאים)תואר  בנייןבתחומים  הנדסת  אדריכלות, :   ,
 בתחומי התכנון והבניה, או, שתי שנות ניסיון לפחות בעלי גיאוגרפיה, תכנון ערים  

תואר   .ב הבאים  ת ב אקדמי  בעלי  שני(,  הנדסת    –חומים  )תואר  עסקים  מנהל  וניהול,  תעשייה 
 בתחומי התכנון והבנייה. מדיניות ציבורית )תואר שני(, בלי שלוש שנות ניסיון 

לצורך .ג מורשה  עוסק  שהוא  ניהול מע"מ,    מציע  אישור  וברשותו  כדין  חשבונות  פנקסי  המנהל 
 . בתוקף  ניכוי מס במקורספרים ואישור  

גיש מסמכי עוסק מורשה תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על  ל לתפקיד יבק מועמד אשר הת .ד
 קבלה לתפקיד. 

 . 1976-יים, התשל"ורו ם ציב גופי עסקאות  מציע שעומד בכל תנאי חוק .ה

 .בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית  הלא ה משליט  יע בעלצמ .ו

 . office : excel, word, power pointשליטה בתוכנות   .ז

בע  .ח אהמציע  תואר  גבול  להשכלה  המועצה  ע"י  המוכר  במוסד  שנתקבל  ראשון  או  קדמי  הה, 
 . הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  שקיבל

 החלטת העירייה  .5

 . כלשהי בהצעה רלבחו ויבתחמ  אינה העירייה .א

 בעבודתה העירייה של נהובניסיו  המציעים של הניסיון ובמשך בטיב להתחשב רשאית העירייה .ב
פרטים נוספים  /ם הסברי/הבהרות המציעים לבקש וכן המציעים מאפייני ביתר וכן םיעיהמצ  םע

 בנוגע להצעתם. 

 : שלבים בשלושה תיבחנה  ההצעות לעיל לאמור בכפוף .ג

 .הסף בתנאי ה עמיד  בחינת .1
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את   הכוללת )ההתקשרויות   ועדת י"ע  והתרשמות לראיון הסף  בתנאי  שעמדו המציעים ןו זימ .2
 מי  תחליט  הוועדה  .  שפטי( ובהשתתפות מהנדס העירייההיועץ המהגזבר ו   ה,ל העיריימנכ" 

 האחרון.  לבשל ובריע  ותר ם ביהמתאימועמד  ה  ואה

  את  ורק  אך לפניה  לראיון ותזמין העירונית  ההתקשרויות ועדת  תתכנס  האחרון  בשלב .3
 נציג  גם להשתתף רשאים אלו בראיונות .המשנה ועדת י"ע לכך מיםמתאי  שנמצאו המציעים

 . כהו ז ההתקשרויות ועדת תבחר הראיונות סיום לאחר ג ה"זירה"ונצי ם ניהפ  משרד

את היתרונות    לה תניב עימו ההתקשרות לדעתה אשר המציע את חרתב  ותתקשרויהה ועדת .4
 הגדולים ביותר. 

בלת החלטות על ידה בין היתר בהתרשמותה בדבר קיומם של כישורים אלו  קבתחשב  ייה ת העיר  .ד
 אצל המציע: 

 . אסטרטגי כנוןתו חשיבה  תיכול  .1

 .ותאום ארגון ,ניהול כושר .2

 .שיותעמ  החלטות קבלת יכולת .3

 .מחשבתית ופתיחות יצירתיות ,גמישות .4

 .מעולה צוות עבודת ויכולת  אנוש יחסי .5

 .לה ק מול  דהמיוע תטאוהתב ,הצגה יכולת .6

 שונים  נתונים וניתוח עיבוד וכושר מחקרי  סיוןינ .7

 מאוד  גבוהה ברמה בכתב התבטאות יכולת .8

 לעשיה  שותפים ובקרב בצוות הליכים בהנעת סיוןי ונ יכולת .9

 מורכבים.  וללוות תכניות ופרויקטיםלפתח, לנהל   יכולת ליזום, .10

 . יכולת התמדה וניווט תוך כדי תנועה .11

 עומק.תהליכי יכולת ליווי   .12

מהאמורלגר   מבלי .13 מהרכיבים   וע  חלק  בעלי  למועמדים  יתרון  ליתן  העירייה  רשאית    לעיל, 
,  ייון בעבודה מול גורמים בשלטון המרכזי או המקומ סיר שני, בעלי נ הבאים או כולם תוא 

 . סיון בשיווק ומדיה חברתיתיבעלי ידע ונ

בר לזוכה והיא רשאית  ת אשר יוע דעת מוחלט באשר להיקף השירו מכל מקום, לעירייה שיקול   .ה
תביעה  לבצע את השירות בעצמה, להגדיל היקפו או להקטינו, ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או    או

 חלוקת השירות כאמור לעיל. בגין 

 יע לדרישת השלמות או הבהרות בקשר עם הצעתו. מצ לכל  תלפנושאית  ייה ריר הע .ו

 הצהרות המציע  .6

 ידועים ומסמכיה זו פניה פרטי כלש וכהצהרה כאישור כמוה המציע של הצעתו הגשת .6.1
 כלשהם  לפרטים או כלשהו לפרט בקשר  הבנה  אי או טעות  בדבר טענה וכל לו   ונהירים

 .הצע הה הגשת לאחר תתקבל לא  - זו פנייה מפרטי 

 של בפורמט בלבד בכתב  להפנותן יש ת,ההתקשרו לתנאי בנוגע שאלות רנהתעורתש ככל .6.2
word   השעה    28/12/2021לישי  ש  יוםל  עד     למייל  בכתב העירייה תשובות רק  ,  14:00עד 
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שיינתנו     תחייבנה הסברים  או  הבהרות  פירושים,  כל  העירייה.  את  את  יחייבו  לא  בע"פ 
 העירייה. 

   רייה העי  ושרכ -יה  מסמכי הפני

 י הפנייה הינם כמפורט להלן: מכמס .7

 ; (מסמך זה )תנאים והוראות כלליות  -מסמך א' 

 ;הצעת המציע -מסמך ב' 

 ; הסכם - מסמך ג'

 ':מסמך ד

 תצהיר ואישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;  -1

 הבר מועצ/ ח הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה   -2

 ר ניגוד ענייניםדעיר התצה  -3

 יום החוזה )תצורף במעמד החתימה על חוזה(.ת לקערבונוסח  –מסמך ו' 

 ניגוד עניינים. נוהל לבדיקה ולמניעת חשש ל –מסמך ז'  

 

 חובת הזוכה  .8

  כי הוא נבחר ליתן לה   רייהת העיאריך הודעם מתימי 14ירייה, בתוך  להמציא לע   הזוכה בפניה יחויב
 כים הבאים: רות, את המסמ השיאת 

 הסכם חתום כדין, בנוסח מסמך ג'.  .8.1

 ר עוסק מורשה של הזוכה. שואי .8.2

י  תצהיר ואישור בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח מסמך ד' למסמכ  .8.3
 .  יםיגורמים הרלבנטמים ומאושרים ע"י ההמכרז. המסמכים יוגשו מלאים, חתו

 ביטוח.  יסתפול  .8.4

 ערבות בנקאית.  .8.5

  ויותיו רה יסודית התחייביחשב כמי שהפר הפלא ימלא הזוכה אחר כל התנאים האמורים לעיל,   .9
ליתן לפי  והעירייה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לקבלת השירות שהזוכה היה אמור   ,

 ב כך.  עקי צופית לזכו ביעה ו/או שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה ליועץ כל טענה ו/או ת

 

 מועדים   -הגשת ההצעות   .10

מעטפה  בתוך  להגיש  יש  ההצעות  "סגור  את  עליה:  ולציין  הצעותה  לקבלת  יועץ  ל  בקשה  בחירת 
  יום שלישי עד ל  3, קומה  3081000בעיריית סח'נין, סח'נין  גזברות  ה", יש למסור במחלקת  אסטרטגי
 בלבד.  09:00-13:00בין השעות  4/1/2022

 ד"ר ספואת אבו ריא 

 עיריית סח'נין ש רא
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 מסמך ב' 

  שתתף הצעת המ 

 ד ולכב

 עיריית סח'נין 

 א.נ., 

 מתכנן אסטרטגי  תהעסקלהנדון: פניה לקבלת הצעות 

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, וכי הבנתי אותם. עוד הנני מצהיר, כי   .1
והשירו  תנאי  ידועיהפנייה  וברת,  הנני  ב  וכי   לי,  וריםם  כן  כמו  הצעתי  את  קבעתי  לכך  התאם 

 כדלקמן:   מצהיר

 הנדרשים לצורך הגשת ההצעות, כמפורט במסמך א' .   בכל התנאיםמד הנני עו .א

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לשם אספקת השירות נשוא פנייה זו והנני מסוגל  .ב

 ה.ת הפניי ו אהורל פי  יבויות עלבצע את כל הדרישות ו/או ההתחי

₪    170,000  עד  כולל של  שייבחר הינה בסך  יועץ האסטרטגיידוע לי כי התמורה השנתית ל .10.1
י   מע"מ(  כולל ) שלא  בהיקף  יינתן  השירות  כי  לי  ידוע  עוד  על  בשנה.  לחודש    75עלה  שעות 

סך    והתמורה על  תעמוד  עבודה  שעת  כל  האמו(מע"מבצירוף  )₪    161בגין  אף  על  לעיל  .  ר 
מראש ובכתב להשלים שעות ביחס לחודש    מתכנן אסטרטגי ר ל אשל  ירייהעה   -ת  רשאי  תהיה

מע עבודהט  שבו  חגים)  ימי  בגין  ואישור    (כגון  לדיווח  כפופה  התמורה  אחרים.  בחודשים 
 הצוות בכל חודש.   מתכנן אסטרטגישביצע  –המזמין את שעות העבודה 

שירות  ה  יקףה את    ן להקטיתיי כלל או  רשאית שלא להשתמש בשירו  סח'נין  ידוע לי, כי עיריית   .ג
את    השרות, הנני מתחייב לספק   יוקטן היקף  והכל עפ"י החלטתה הבלעדית. במקרה בו יוגדל או

תשלח   למעט במקרים בהםהיקף השרות המבוקש בתמורה לסכומים הנקובים במסמכי הפניה  
 . לי דרישה בכתב ע"י העירייה להגדלת הייעוץ בצירוף הזמנה תקציבית חתומה

 לא ייחתם אלא לאחר אישורו של משרד הפנים.   הזוכה  םע םכי ההסידוע לי כ .ד

 

 :הסף בתנאי עמידתי ט רופי להלן .2

לך  במה  לפחות שנים שלוש שנתיים /    במשך בתחום התכנון והבניה   מקצועי סיוןי נ בעל הנני .א
 השנים שבע השנים האחרונות כמפורט להלן: עשר 

קשיא יתן שירות הגוף עבורו נ העבודה  אופי תקופה  אצש  מקבל    לר 
פרטי   )כולל  השירות 

 התקשרות( 
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 .באנגלית מצוינת ושליטה אם  שפת ברמת  בעברית  מלאה שליטה בעל יהננ  .ב

 . office :excel, word, PowerPointהנני שולט בתוכנות  .ג

או  גבוהה להשכלה המועצה י"ע המוכר דבמוס  בלשנתק ראשון אקדמי  תואר בעל הנני .ד  ,
מהמ הכרה  להערשקיבל  לארץ.  חלקה  בחוץ  אקדמיים  תארים  והמוסד  כת  התואר  פירוט 

__________________________________________  העניק אותו: _________  אשר
 )יש לצרף את תעודת התואר(. 

, או  גבוהה להשכלה המועצה  י"ע המוכר דבמוס בלשנתק  ראשון שני    אקדמי תואר בעל הנני .ה
להער מהמחלקה  הכרה  תאשקיבל  אכת  לארץ.  רים  בחוץ  והמוסד  קדמיים  התואר  פירוט 

______________  ____________________________________ אשר העניק אותו: _
 )יש לצרף את תעודת התואר(. 

 סיוני. ינהנני מצרף קורות חיים לפירוט   .ו

  י מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל לרבות חתימה על כל , הרינבלתקי תצעת ה  אם .3
תוך  מכיהמס זאת  א',  במסמך  כמפורט  הדרישות  בכל  ועמידה  עבו  14ם  מתאריימי    ך דה 

 . בדבר בחירתי הודעתכם

הנני מגיש    ובהתחשב בכךסח'נין   ידוע לי כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ביני ובין עיריית   .4
   .עתיהצ את

צתן, אאבד  ו מקלן איר בזאת, כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כואני מצה .5
לה  את רשאית  תהא  והעירייה  השירות  את  לספק  כמפורט זכותי  הכול  אחר,  מציע  עם    תקשר 

העירייה  במסמכי לרשות  שיעמדו  סעד  או  זכות  בכל  לפגוע  כדי  בכך  מבלי שיהא  עקב    הפנייה, 
 . טל על עצמי עם הגשת הצעתישאני נו תבויותחייהה  הפרת

 לראיה באתי על החתום:

המציע:   )......שם  תיאורו  שותפות,.....................................  מורש  חברה,  אחר(עוסק  או  :  ה 
........ תאריך:  .............................מס' ע"מ/ ח.פ.: ........................... כתובת: ............  .....................

 ...................................... ת.ז. ..........................  שם: ימה:פרטי מורשי החת  ............................

    

 חתימה וחותמת: ...................................................
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 הליך הגיוסתפקיד ות ה  תיאור: מתכנן אסטרטגי –  2נספח 

 כללי 

ולהמט ובנייה  תכנון  בהיבטי  העירייה  את  לחזק  היא  ההנדסה  רה  מחלקת  של  יכולותיה  את  שדרג 
 בעירייה. 

 האסטרטגי המתכנןופן בחירת הנחיות הנוגעות לא .1
אסטרטגי  .1.1 בראשה,    מתכנן  והעומד  המקומית  הרשות  ידי  על  שירותים  מכרז  של  בנוהל  ייבחר 

והעסקתו תעשה בהתקשרות של הרשות )רכישת שירותים(, בהתאם לחוק ולכללים המחויבים 
 ברשויות המקומיות. 

 ר לתפקיד. שרואיין ונבח מתכנן אסטרטגי מטעםעובד ה או ן להעסיק ספק משנ יא .1.2
  ומדינו ע הוא א ידה וימצא כי  במ   מתכנן אסטרטגייהיה רשאי שלא לאשר העסקת  מנהל התכנון   .1.3

 הוראות נספח זה. ב
 נהל התכנון.לאישור מ ברשות כפופה מתכנן אסטרטגיתחילת העסקת   .1.4
 י שיפורטו להלן.ואמות המידה כפ לעמוד בתנאי הסף  אסטרטגי מתכנן על  .1.5
 ים.ימ  30את ההתקשרות בהתראה של   ייקבע כי הצדדים רשאים להפסיק .1.6

 
 צוות החדשנות  אסטרטגימתכנן תנאי העסקת  .2

ועד   לתקופת יגויס גירטאסטה  המתכנן  .2.1 החוזה  חתימת  מיום  שנה   בהתאם .  231/12/202של 
 דינה. התקציבית של תקציב מ זמינותל

  , למעט שעות בשנה  900שהם    בחודש  75יעלה על    בהיקף שעות שלא קעסיו האסטרטגי  המתכנן .2.2
  .העירייה  שייבחנו ויאושרו על ידי ת מיוחדותנסיבו

אלף ₪    170 על  יעלה  לאמהעסקתו,   הנובעות ההוצאות כלל , לרבות האסטרטגי  המתכנן שכר .2.3
 )כולל מע"מ(.  לשנה

מול   .2.3.1 אסטרטגיההתקשרות  כ  מתכנן  ייעוץ  שעות  בסיס  על  השעתי  תהיה  התעריף  אשר 
 ף מע"מ כחוק.  בצירולשעה   ₪ 161= 80%*201קרי  3אם ליועץ  יהיה בהת

גיים לצורך  מקום ישיבה הולם, תנאים פיזיים וטכנולו  אסטרטגימתכנן  ת  בד לטוהרשות תעמי .2.4
 ביצוע התפקיד. 

 

 צוות החדשנות   אסטרטגימתכנן  כפיפות והנחייה מקצועית של   .3
יהי   אסטרטגימתכנן   .3.1 החדשנות  יש צוות  ניהולית  כפוף  העירייהלמירות  ה  בביצוע    הנדס 

 תיו. שימומיצוע ו את מירב הכלים והגיבוי לבבמטרה לאפשר למשימותיו, וזאת 
בליווי    אסטרטגי מתכנן   .3.2 תיבנה  אשר  ותוצרים,  זמנים  לוחות  הכוללת  עבודה  תכנית  יגיש 

 .  ראש העירייה ומהנדס העירייה בה יוצבו יעדים להשגהוהנחייה של 
 

 מתכנן אסטרטגי  -התפקיד ותנאי סף  ורתיא .4
 התפקיד כולל  .4.1

לרא לרשות  ה סיוע  ה עירייה  ש  בתחומי  עירייה  ולמהנדס  תכנון  ומימוש  לקידום  הקשור  בכל 
יצירת מ )רישוםלרבות  בין העירייה  (GISבעלויות    אגרי מידע הדרושים לכך  . שמירה על קשר 

   .התכנון והבניההנוגעים לתכנון ולבניה ולבין רשויות  לבין משרדי הממשלה 
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התכנו  ניהול  האסטרטגי  המתכנן  של  תפקידיו  ועיקר  עיר  בניין  תוכניות  ייזום  מדיניות  ן,  פיתוח 

מאג הקמת  ויישומה,  הרשות  של  גורמים התכנון  עם  רציף  קשר  ניהול  וניהולם,  מידע  רי 

 יים, עמותות מגזר שלישי וקרנות והם כוללים בין היתר: ממשלת

 . עתידי  זיהוי צרכים ומחקר לפיתוח .5

 . ארקים ועוד(סיוע בכתיבת תכניות אב ופיתוח העיר )תחבורה ציבורית פ  .6

 .רי מידעעזרה בבניית מאג .7

 איכות חיים.  –תכנון בר קיימה וקוממיות   .8

 ניהול פרויקטים תכנוניים לרבות תכניות מתאר ליישוב ותכנון מפורט.  .9

 פרסום מכרזים לצוותי תכנון ויועצים.  .10

 מחוצה לה. סקים בתכנון בתוך הרשות ותיאום בין כלל הגופים העו .11

 יך. תהל ון ולוחות הזמנים להשלמת המעקב אחרי עבודת צוות התכנ  .12

 יחוד וחלוקה(. איסוף המידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו )א .13

הוועדה   .14 ומהנדס  הרשות  מהנדס  עם  ביחד  הרשות  של  התכנון  מדיניות  אסטרטגיית  פיתוח 

 כנית עבודה להסדרתה. ו בעלות ות  תוך התייחסות לסוגיית רישוםהמרחבית 

 ת באשר לתכנון המוצע. קיום שיתוף ציבור עם תושבי הרשו  .15

 . המהנדס לאישור גשתןמרחבי תכנון, וה  עיצובלו  לפיתוח אב  תכניות הכנתל הובלה ש .16

  אב כניות  ות ו  עיר  בניין  תכניות  של  מחודשת  בבחינה  ,הרשות  למהנדס  מקצועית   דעת  חוות  מתן .17

 . חדשות תכניות   ובהכנת, יםשינוי  בתכנון, קיימות

והובלת .18   התכנון  לצוות  נחיותה  ומתן,  פתוח  או/ו  בנוי  לשטח   ציבוריים  פרויקטים   ניהול תכנון 

 .נתן צרכי הרשותבהי 

 כלל המידע הקיים ברשות בכל הקשור לתשתיות קיימות ומתוכננות  יקט איסוףניהול פרו  .19

מע .20 לרבות  וניהולם  מידע  מאגרי  בהקמת  מתמחות  חברות  מיפוי     GISרכת  להנחות  הכוללת 

 וכו'(.   )דמוגרפיה, צרכים, פרוגרמות, תשתיות; ניהול מידע סטטיסטי הקשור לתכנון

 יות של הרשות לרבות תצ"א.הנחיית בעלי מקצוע ביצירת מפות בסיס עדכנ .21

 ליווי קביעת עקרונות לשימוש במערכות המידע הממוחשבות.  .22

 כניות סיוע לרשויות מקומיות. ו קשור בתניהול קשר עם גורמים ממשלתיים ומוסדיים בכל ה .23

 . ם, מכרזים, תחרויות, וכיו"בחיפוש ומענה על קולות קוראי .24

 ות במגזר המיעוטים.איגום משאבים מהחלטות ממשלה והטבות שניתנות לרשוי .25
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 הכישורים הדרושים  .25.1
 ניסיון מקצועי  .25.1.1

אדריכלים   .25.1.1.1 גיאוגרפיים,  ערים  ללמהנדסים,  לפחות  שנתיים    –מתכנני  ניסיון 
 ה. ומי התכנון והבניבתח

בוגר  .25.1.1.2 עסקים  לכלכלנים,  מינהל  וניהול,  תעשייה  שני)י  ציבורית  ,  (תואר  מדיניות 
 וש שנים לפחות בתחום התכנון והבנייה. מקצועי מוכח של שלניסיון   –( תואר שני )

 מי או שלטון מקו\ניסיון בעבודה מול גורמי שלטון מרכזי ו .25.1.1.3
 היכרות עם סביבת הפעילות הציבורית בישראל  .25.1.1.4
 שליטה מלאה בעברית ברמת שפת אם ושליטה מצוינת באנגלית  .25.1.1.5
 Excel, Word, Power Point -נות אופיס שליטה בתוכ .25.1.1.6
 
 

 השכלה  .25.1.2
השכלה גבוהה, או  עצה ל י המועל ידסד המוכר  ראשון, שנתקבל במותואר אקדמי    בעל

אק  תארים  להערכת  מהמחלקה  הכרה  לארץשקיבל  בחוץ  התחומים    דמיים  באחד 
יאוגרפיה, תכנון ערים )תואר שני(, הנדסת תעשייה  ניין, אדריכלות, ג הבאים: הנדסת ב

 , מדיניות ציבורית )תואר שני(. (ניהול, מינהל עסקים )תואר שניו
 

 דרישות נוספות רצויות  .25.1.3
 

 יתרון   –תואר שני   .25.1.3.1
 יכולות אנליטיות ובפרט שליטה בכלי ניתוח והצגת נתונים  .25.1.3.2
 ידע וניסיון בשיווק ומדיה חברתית  .25.1.3.3
 

 יים כישורים איש .25.1.4
 יכולת חשיבה ותכנון אסטרטגי  .25.1.4.1
 כושר ניהול, ארגון ותיאום .25.1.4.2
 מעשיות  לת החלטתיכולת קב  .25.1.4.3
 גמישות, יצירתיות ופתיחות מחשבתית  .25.1.4.4
 יחסי אנוש ויכולת עבודת צוות מעולה  .25.1.4.5
 מידה מול קהל יכולת הצגה, התבטאות וע .25.1.4.6
 יתוח נתונים שוניםוד ונבעיב וכושרניסיון מחקרי  .25.1.4.7
 וד ה מאיכולת התבטאות בכתב ברמה גבוה  .25.1.4.8
 יכולת וניסיון בהנעת תהליכים בצוות ובקרב שותפים לעשייה  .25.1.4.9

 ליזום, לפתח, לנהל וללוות תכניות ופרויקטים מורכבים לת יכו .25.1.4.10
 יכולת התמדה וניווט תוך כדי תנועה  .25.1.4.11
 עומקיכולת ליווי תהליכי  .25.1.4.12
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 'גמסמך  

 13/2021עמ/הסכם מס' 

 לתכנון ולבניה  יועץ אסטרטגית  העסק הסכם
 ____ לחודש ____ שנת ______ סח'נין ביום ערך ונחתם בנש

 
   : בין

   עיריית סח'נין   
 3081000, סח'נין  35ת.ד. ,  128אלג'ליל             

   04-6788809, פקס.  04-6788805טל. 
 loffice@sakhnin.muni.i דוא"ל:

 מצד אחד         ( "עירייהלהלן: "ה
 
       :    בין ל

 ______________ ת.ז.  ______________   
   עיר ________ מיקוד __________ מספר ____ וב _________רח
 _____________נייד: , פון _____________טל

 ____________________________ דוא"ל: 
 צד שני מ      ( "גיהמתכנן האסטרטלהלן: ")        

  
 

ע"מ/ל  נוהפרסמה  רייה  עיוה   הואיל: מספר    חיצוני   אסטרטגימתכנן  סקת  להע  13/2021פומבי 
לת  שמובהתאם  התכנון  וכנית  מנהל  מספרביל  ממשלה  החלטת  סמך  ובהתאם    922  על 

,    8/11/2021ביום  והוארך    20/8/2017  לקול קורא שהופץ לרשויות המקומיות בתאריך  
 "התוכנית"(.  )להלן:

 
ה  והואיל: זה  שמונת ת  התקשרויווועדת  לצורך  מתכנן  ב בישיבתה מיום ___________  בחרה  ה 

ראהאסטרטגי   כשיר  לכמועמד  בתור  שון  שירותים  ומתכנן  מתן  בחירתה  אסטרטגי 
 . נהל בתכנון מ אושרה ע"י 

 
שירותיו     והואיל: את  לשכור  מבקשת  הכל    האסטרטגי   המתכנן של   המקצועיים  והעירייה  

לה מ בהתאם  התכנון  נחיות  קנהל  שהוולקול  ביום  ורא  מתכנן    28/7/2018פץ  לגיוס 
"(, לסיוע ויעוץ לראש  מנהל התכנון ות  חיהנ "   )להלן:  19/3/2019יום  אסטרטגי ולסיכום מ

סיוע כתיבת  בין היתר בזיהוי צרכים ומחקר לפיתוח עתידי,  הרשות ולבעלי התפקידים  
פאר ציבורית  )תחבורה  העיר  ופיתוח  אב  ועוד(תכניות  מאקים  בבניית  עזרה  מידע,  ,  גרי 

 חיים,   איכות  –תכנון בר קיימה וקוממיות  
 

ובמכ  זכה  המתכנן האסטרטגי ו :ילוהוא והעניינים  שירותהין לתת  ימעונ רז  בכל  ולטפל  הנ"ל   ים 
ה ע"י  לטיפולו  יועברו  ובהנחיות    עירייהאשר  זה  בהסכם  במכרז,  לאמור  מנהל  בכפוף 

   .  התכנון 
 

ההמתכו :והואיל כי    אסטרטגינן  בזה  כלמצהיר  את  לו  ו/או    ו/או  המיומנות    יש  הידע  הניסיון 
 ירות הנ"ל. רך ניהול התכנית  ומתן השצול  הדרוש

 
האסטרטגי : והואיל  הביצועית  מ  המתכנן  והיכולת  הניסיון  ההתמחויות,  הכישורים,  לו  כי  צהיר 

ועי צמיחה ותוכניות  גיבוש, קידום תכנית אסטרטגית לפיתוח מנ במתן שירותי    הארגונית
וארגוניות  כלכליו ות  כלכליים  פרויקטים  לצורך קידום  מהלכים ארגוניים  נגזרות ממנה 

mailto:office@sakhnin.muni.il
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ל  הרשותתומכים  הביע  ה  האמור   העצמת  וב והוא  במומחיותו  העניין  את  כי  לבצע  רצונו 
   העבודה נושא חוזה זה. 

  
ולא תיצור יחסי  ץ(  ור חו) מיק והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני   והואיל:

, וזאת בהתחשב  טגי המתכנן האסטר / המתכנן האסטרטגילבין    העירייהבד מעביד בין  עו
הולמים התקשרות  עומדים בתנאי קבלת עובד בעירייה ואינם  התקשרות שאינם  בתנאי ה 

    ;בעירייה במסגרת יחסי עובד מעביד
 

בהסכם  יצוע העבודה המפורטת הנ"ל והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את התנאים לב :והואיל
 .זה

 
התאם להודעה  נהל התכנון ב ולהוצאה הכרוכה בקיום חוזה זה יש כיסוי תקציבי ממ  והואיל:

 . 54-33-02-16פריט התחייבות   1000963288במרכבה מספר  
 

 כך הוסכם בין הצדדים כדלקמן: אי ל
 

 מבוא: .א
ווה חלק  עותיו מה כל הצהרותיו וקבי   המבוא להסכם זה על ו  מנהל התכנון ז ותנאיו, הנחיות  המכר .1

 בלתי נפרד ממנו ממש כאילו נכלל בגוף ההסכם. 
 

ז .2 להסכם  המצורפים  הנספחים  הימכל  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  הנחיות    נוה,  היתר  מנהל  ובין 
 . 2/2011תאם לחוזר מנכ"ל מס' לתוכנית וההצהרה והשאלון לאיתור ניגוד עניינים בה התכנון 

 
וכן מתחלוקת הסכם זה לפרק  .3 ולנספחים  נוחות בלבד   ת לפרקין כותרו ים  ההסכם נעשו מטעמי 

 ואין להשתמש בהם לצורכי פרשנות. 
 

 זה הינם חיובים שלובים ומקבילים וניתנים לקיזוז זה מזה.   בגין הסכם  כל החיובים .4
 

 מסמכים:  .ב
 רד מן ההתקשרות בין הצדדים: המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפ

 
 שהוגשה במכרז על נספחיה.  יהמתכנן האסטרטגהצעת   .1

 
נספח א'  לרבות שני נספחיו,    31/8/2016מיום    המתכנן האסטרטגישל מינוי    מנהל התכנוןאישור   .2

 פרד מן ההסכם וכל מה שנאמר בהם כאילו נאמר בגוף ההסכם. ונספח ב' מהווים חלק בלתי נ
 

האסטרצהרת  ה .3 בנוהל    טגיהמתכנן  כאמור  עניינים  ניגוד  העדר  ולמניעת  לבדיק נוהל  בעניין  ה 
 יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות. עניינים בהעסקת  חשש לניגוד

 
 תיאור השירותים ו/או הגדרת התפקיד:  - תחומי אחריות, מהות העבודה .ג

ו עיר  בניין  תוכניות  ייזום  התכנון,  ניהול  האסטרטגי  המתכנן  של  תפקידיו  מדיניות  עיקר  פיתוח 

מאג הקמת  ויישומה,  הרשות  של  קשהתכנון  ניהול  וניהולם,  מידע  גורמים רי  עם  רציף  ר 

 יים, עמותות מגזר שלישי וקרנות והם כוללים בין היתר: ממשלת

 . ם ומחקר לפיתוח עתידיצרכי זיהוי .1
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 . סיוע בכתיבת תכניות אב ופיתוח העיר )תחבורה ציבורית פארקים ועוד( .2

 .רי מידעעזרה בבניית מאג .3

 איכות חיים.  –תכנון בר קיימה וקוממיות   .4

 תכנון מפורט. רבות תכניות מתאר ליישוב וניהול פרויקטים תכנוניים ל .5

 פרסום מכרזים לצוותי תכנון ויועצים.  .6

 כלל הגופים העוסקים בתכנון בתוך הרשות ומחוצה לה. בין  תיאום  .7

 יך. מעקב אחרי עבודת צוות התכנון ולוחות הזמנים להשלמת התהל  .8

 יחוד וחלוקה(. איסוף המידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו )א .9

אסטרט .10 מדיניופיתוח  הוועדה  גיית  ומהנדס  הרשות  מהנדס  עם  ביחד  הרשות  של  התכנון  ת 

 כנית עבודה להסדרתה. ו סוגיית רישום בעלות ותיחסות לתוך התי המרחבית 

 קיום שיתוף ציבור עם תושבי הרשות באשר לתכנון המוצע.  .11

 . המהנדס לאישור גשתןמרחבי תכנון, וה  עיצובלו  לפיתוח אב  תכניות הכנתל הובלה ש .12

 אבכניות  ות ו  עיר  בניין  תכניות  של  מחודשת   בבחינה   ,הרשות  למהנדס   מקצועית  דעת  חוות  מתן .13

 . חדשות תכניות   ובהכנת, שינויים בתכנון, מותקיי

והובלת  .14 תכנון   התכנון   לצוות  נחיותה   ומתן,  פתוח  או/ו  בנוי  לשטח  ציבוריים  פרויקטים  ניהול 

 .נתן צרכי הרשותבהי 

 קשור לתשתיות קיימות ומתוכננות ים ברשות בכל הכלל המידע הקי יקט איסוףניהול פרו  .15

מידע  .16 מאגרי  בהקמת  מתמחות  חברות  מערכת    להנחות  לרבות  מיפוי    GISוניהולם  הכוללת 

 וכו'(.   תשתיות; ניהול מידע סטטיסטי הקשור לתכנון )דמוגרפיה, צרכים, פרוגרמות,

 .יות של הרשות לרבות תצ"אהנחיית בעלי מקצוע ביצירת מפות בסיס עדכנ .17

 ליווי קביעת עקרונות לשימוש במערכות המידע הממוחשבות.  .18

 יות סיוע לרשויות מקומיות. כנ ו ים ומוסדיים בכל הקשור בתניהול קשר עם גורמים ממשלתי  .19

 חיפוש ומענה על קולות קוראים, מכרזים, תחרויות, וכיו"ב.  .20

 ות במגזר המיעוטים.איגום משאבים מהחלטות ממשלה והטבות שניתנות לרשוי .21

 
 :המתכנן האסטרטגי/ המתכנן האסטרטגיות הרהצ .ד

 מצהיר כדלקמן:   המתכנן האסטרטגי 
 
אי באופלפעול   .1 להנחיותו  שין  של            בהתאם  בתכנית  הרשות  השתתפות  במסגרת  המחויבות 

 .  מנהל התכנוןכפי שייקבעו מעת לעת על ידי    רא , החלטת הממשלה והקול הקו מנהל התכנון
 
פעולהעול  פל .2 התכנוןעם  מלא    בשיתוף  ומימוש   והגורמים  מנהל  התכנית  להצלחת  הרלוונטיים 

 תפות בפגישות.  , לרבות דיווח והשתמטרותיה
 
 בעל ניסיון בניהול פרויקטים כלכליים מוניציפאליים או ציבוריים אחרים . .3
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 בעלי תפקידים בכירים ברשויות מקומיות. ה עם בעבוד בעל ניסיון  .4
 
 . ה/מגזר ציבוריעם משרדי ממשלן בעבודה בעל ניסיו  .5
 
 בעל ניסיון בניהול עובדים או בהעסקת/הפעלת יועצים.  .6
 
 ות מקומיות או מחוזיות . ום תכניות בוועדבעל ניסיון בקיד .7

 
מנהל והנחיות  ם זה  וכי הוא יכול למלא את הוראות הסכ  סיון בתחוםימצהיר בזאת כי הוא בעל נ .8

 . ו שלעילבהתאם להצהרותי בקפדנות התכנון 
 
תוך   ובחוסר  פניות   בודה בנאמנות, במומחיות ובמקצועיות הטובה ביותר,את הע לבצע  מתחייב   .9

הבלעדית ו  באחריות ו   בידע החדיש ביותר המקובל לביצוע עבודות נשוא הסכם זהו   בכליםשימוש  
 . ר, כאמוטיב העבודה, איכותה ומהימנותה

 
, ר לעבודה במועדע או תוצאות חלקיות בקשלמסור לעירייה מסמכים, הסברים וכל מידמתחייב   .10

 ) להלן: ית  ה על התוכנשהנו הממונ ראש העירייה  דרש לכך ע"י העירייה ו/או  י במתכונת ובאופן שי
ו/או מי מטעמה שהוסמך לכך   מנכ"ל העירייהו/או     "הממונה על התוכנית מטעם העירייה"(  

אצל  לרבות   העבודה  בנושאי  עבודה  בישיבות  העיהשתתפות  ו/או יה  העירי  נציגיו/או    רייהראש 
 .הופעה במליאת העירייה ו/או וועדת ההיגוי ובכל משרד ממשלתי אחר וכו'

 
כל דין    ב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות  ומתחיימצהיר   .11

מאת  התקפים  והאישורים  המסמכים  השירותים   לרבות  כל  לביצוע  המוסמכות,  הרשויות 
 בכל עת שידרוש.  עירייהמתחייב להציגם ל רטגי המתכנן האסטבהסכם זה.  המבוקשים 

 
  םכל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכמתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות   .12

 .זה
מאלה או    ו של כל אחדכי לא העניק שירותים לראש הרשות המקומית או אחד מסגניו או לבן זוג .13

 ות הרשות. בן זוגו או סיעה מסיע  לתאגיד שבשליטת ראש הרשות או
 

 ת. כי לא העניק שרות של בן/בת של ראש הרשות, חבר הרשות או עובד בכיר של הרשו .14
 

יתר  .15 לבין  זה  הסכם  עפ"י  המקומית  לרשות  הנ"ל   השירותים  מתן  בין  עניינים  ניגוד  כל  אין  כי 
 עבודתו כעצמאי .  

 
כי  יו .16 האסטרטגידגש  עצמו  המתכנן  את  להעמיד  לא  להעמיד   מתחייב  שעלול  מצב  בנ בכל  יגוד ו 

ליועץ המשפט  ובכתב  מייד  כך  על  ידווח  הוא  כנ"ל  ויצפה מצב  במידה  וכי  של הרשות עניינים   י 
 ויימנע מכל פעולה אם במעשה או במחדל שיש בה כדי להעמידו באותו מצב. 

 
להעביר, .17 ולא  בסוד  לשמור  כל    מתחייב  אדם  כל  של  לידיעתו  להביא  או  למסור,  ידיעה  ולהודיע, 

אליו בקשר עם    שתגיע  ההתקשרות  אגב   הרשותעם בצוע  או  במהלך  או    בתוקף  או  המקומית 
 תקופת ההתקשרות לפניה או לאחר מכן.   בצוע התקשרות זו תוך 

 
 לעיל.   מתחייב  להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים במשרדו על הצהרת סודיות כאמור .18
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ן בעקיפין,  בין במישרין ובי  ור את ביצוע השירותים,בצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסל .19
הממונה  ידי    בכתב מראש על  ברהד  בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר

 . המוסמך  העירייה נציג על התוכנית ו/או  
 

ולפי שקולה הבלעדי,   חרף האמור בהסכם באשר לתאריך סיום ההתקשרות  .20 זכותה של הרשות, 
כל זכות פיצוי ומבלי    למנהלה  יום מראש מבלי שתהי   30התקשרות תוך הודעה של  להפסיק את ה

 מוסכם או אחר.    שתחול עליה כל חובה לשלם לו פיצוי
 

על .21 ההסכם  ביטול  של  מקרה  שהיאידי    בכל  סיבה  מכל  על  העירייה  תהיה  לא  חובה    העירייה, 
את   האסטרטגיהמתלפצות  למע  כנן  ומין,  סוג  מכל  תשלום  לו  לשלם  הקבועה או  התמורה      ט 

 עד לביטול ההסכם.   בפועל   ם עבור השירותים שסיפקסכבה
 

את   עירייהמחויב להעביר ל  המתכנן האסטרטגישהיא,    בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה  .22
ל והשייך  שברשותו  החומר  עבור    עירייהכל  שעשה  העבודה  כל  את  להפסקת   ירייההעאו  עד 

אינו רשאי לעכב אצלו חומר   טרטגיהמתכנן האס. מובהר כי  ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה
 כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 

 
 על כל   ובהסכם בכלל    המפורטות בסעיף זה  המתכנן האסטרטגימובהר כי נכונותן של הצהרות   .23

בעת חתימת    ותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין היא תנאי מה  ונספחיו   חלקיו
וב  זה  מכןהסכם  שלאחר  מועד  בכל  מצד  ייחש  ין  זה  הסכם  של  יסודית  כהפרה  המתכנן  ב 

 . האסטרטגי
 

להודיע    יהאסטרטג המתכנן   .24 התוכנית מתחייב  על  ולממונה  שיחול    לעירייה  שינוי  כל  על  מיד 
על   לרבות  הצהרותיו,  שני  בתוקף  צו  את כל  ליתן  יכולתו  את  מגביל  או  והאוסר  כנגדו  תן 

 ל נספחיו. ותים בהתאם להסכם זה ע השיר 
 

 מתחייב לבצע את עבודתו במסירות , בנאמנות ועל הצד הטוב ביותר.    .25
 

את    המתכנן האסטרטגימ בזה    נה העירייה, מזמיהמתכנן האסטרטגי  ותיו שלעל הצהר בהסתמך   .26
כפי שפורטו לעיל    על נספחיו מנהל התכנוןובהנחיות  ואספקת השירותים כמפורט בהסכם זה  מתן

   שרות.ההתק ובמבוא משך תקופת
 

האסטרטגי .27 לדרישות    המתכנן  בהתאם  השירותים  את  לספק  ומתחייב  התכנו העירייה   , ןמנהל 
 על נספחיו ולהוראות כל דין.  להוראות הסכם זה

 
ייה, לממונה על התוכנית עירשום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות ל .28

  .מנהל התכנוןחיות ה ומהנולבעלי התפקידים שב
 

האסטרטגימה .29 בעירייה,   תכנן  התוכנית  קידום  על  האחראי  הינו  עליו  הישיר  הממונה  כי  יודע 
התוכנית,  המ על  העירייהמונה  ו ראש  לעיל,  כמפורט  האסטרטגי,  בהתאם    המתכנן  לפעול   חייב 

 להנחיותיו.  
 

האסטרטגי .30 התקד   המתכנן  על  העירייה   ולראש  לממונה  שוטפת  בצורה  הטיפול ידווח  מות 
 י ובכתב לממונה ולראש העירייה.חודש בטיפולו וכן יגיש דו"ח בעניינים ש

 
ל  המתכנן האסטרטגי .31 עניין שהסתיים העביר לממ מתחייב  ולראש העירייה דו"ח מסכם לכל  ונה 

 הטיפול בו. 
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 .  ראש העירייהבתיאום עם    ובוע שייקבע בש ה לפחות שני ימיםמתחייב להתייצב בעיריי  .32

 
יגיע    מתחייב כי  .33 כלשהו ללא קבלת הסכמת העירייה בכתב אשר ן בכל עניין  להסכמות כלשהלא 

 . ראש העירייהתינתן ע"י  
 

ל .34 האסטרטגי  ידוע  העירייה,  כי  מתכנן  עבודתו    יפקחמנכ"ל  אעל  העירייה  ראש  יפעל  מטעם  שר 
 בהתאם להנחיותיו.  

 
 :מתחייב, בין השאר, כדלקמן  המתכנן האסטרטגי שם ביצוע השירותים,  ל .35

 
פגישו  .  36.1 שיידרלקיים  ככל  עם  ת  התוכנית,  ש  על  הממונה  העירייה,  התפקידים    בעלי  מנכ"ל 

ו עמם וכן  או מי מט   בעירייה ו/או  עם  במשרדי הממשלה השונים  ו/או המפקחים  הקבלנים 
 . עירייהשירותים ל הקשורים במתן  היועצים המתכננים ו/או  

 
נשואל   .  36.2 הרלוונטיים  הוראה  ו/או  נוהל  לכל  בהתאם  ולפעול  אש  למוד  זה  יובאו הסכם                ר 

 . הפועלים מטעמו, בהתאםולתדרך את עובדיו או  מנכ"ל העירייה ידי  לידיעתו על 
 

ביצ     . 36.3 לרבות  המידות,  טוהר  על  שמירה  לצורך  הנדרשות  הפעולות  בכל  פעולות לנקוט          וע 
 ביקורות פתע. בקרה יזומות ו

 
העירייהלדווח      .36.4 מידע    למנכ"ל  כל  אירועעל  או  השירותים,   חדש  לביצוע  הנוגע                  חריג 

 לרבות פגיעה בטוהר המידות. 
  

 .המתכנן האסטרטגימעמד  .ה
 

וההסכם הנ"ל    מוסכם בין הצדדים כי לא מתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד בכל צורה שהיא   .1
 קבל שירות לנותן שירות עצמאי, כאמור לעיל. הנו הסכם בין מ

 
ואין על   אי, הוא ועובדיו אינם עובדי עירייההינו קבלן עצמ  המתכנן האסטרטגי ה כי  מוצהר ומותנ  .2

ו/או למועסקים מנהל  לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם ליה שום אחריות  העירי
מביצוע העבודה. העירייה לא חייבת בתשלום  שהו עקב, תוך כדי או כתוצאה  על ידו או לצד ג' כל

ו/או עובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו.   המתכנן האסטרטגייות סוציאליות עבור  כלשהו בגין זכו 
ו שיתבבמידה   מוסד  או  אדם  לכל  אלה  בתשלומים  תחויב  כלשהו העירייה  נזק  בגין  אותה  עו 

  לשפותה   המתכנן האסטרטגי חייב  או המועסקים על ידיו מת   רטגי המתכנן האסטשנגרם להם ע"י  
 . מיד עם דרישתה הראשונה

 
מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המגיעים להם על פי כל דין וידאג   תכנן האסטרטגימה .3

 מעבידים. חבות  לבטח את עובדיו על חשבונו בביטוח 
 

יראו את   .4 נציג    המתכנן האסטרטגילא  נעשה כזה בכסוכן, כשליח או  , אלא אם  מיוחד העירייה 
 העירייה.  לצורך עניין פלוני, עפ"י אישור בכתב מראש של נציג
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 :2/2011מניעת חשש לניגוד עניינים חוזר מנכ"ל   . ו
 

לידיעת .1 האשל    ו הובא  מנכ"ל    סטרטגיהמתכנן  חוזר  תוכן  ,   )להלן:  2/2011את  המנכ"ל"(  "חוזר 
לחוזר מנכ"ל ותצהיר חתום בהתאם  בלתי  מסר שאלון  נפרד מההסכם    הנ"ל ואשר מהווה חלק 

 ם העירייה.  ומתחייב לפעול על פיו בכל תקופת ההתקשרות ע 
 

ניגוד עניינים   מתחייב כי במשך מילואי תפקידו עפ"י ההסכם לא יפעל מתוך  המתכנן האסטרטגי .2
עבור   עלול לייצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו ויימנע מכל תפקיד או עסוק אחר היוצר או  

 וקיו.  העירייה לבין יתר עיס
 

ו כניגוד עניינים, עבודות בפני העירייה, תאגיד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין סעיף זה ייחשב .3
 כל נושא הנוגע לגופים האמורים. מקומי, עשיית פעולה עבור אדם או גוף ב 

 
ייתן יעוץ באופן פרטי לראש הרשות, לסגניו, או למי מעו .4 ולא  בדיה הבכירים או לבן  לא יתקשר 

י בןזוג,  או  מאלה  אחד  כל  שבשליטת  לתאגיד  או  מאלה  אחד  כל  של  מחברי    לד  לחבר  או  זוגם 
העירייה של  מהסיעות  לסיעה  או  חו  הרשות  ולשישה  העסקתו  תקופת  מכן. במשך  לאחר  דשים 

 , שותפיו ומועסקיו.   המתכנן האסטרטגיהתחייבות זו חלה על  
 

בדבר ניגוד עניינים הן שבדין או בהלכה    ניינים הנו בנוסף לכל הוראההאמור לעיל בעניין ניגוד ע .5
 הפסוקה.  

 
דווח על כך ל  המתכנן האסטרטגי מתחייב  של ניגוד עניינים,  ו/או חשש  את נוצר מצב  בכל זהיה ו .6

 בנדון.  יובכתב וימלא אחר כל הנחיות יועץ המשפטי של העירייה יד למי
 

על כל   ובהסכם בכלל    המפורטות בסעיף זה  האסטרטגיהמתכנן  מובהר כי נכונותן של הצהרות   .7
ות אלה או חלקן, בין בעת חתימת  ם זה. אי נכונות הצהרהיא תנאי מהותי בהסכ  ונספחיו   חלקיו

מכן שלאחר  מועד  בכל  ובין  זה  מצד    הסכם  זה  הסכם  של  יסודית  כהפרה  המתכנן  ייחשב 
 . האסטרטגי

 
 : התמורההתקציב, היקף שעות העבודה ו .ז

 
 תקציב:  .1

ותלויה בבצוע התוכנית על ידו   מנהל התכנוןדתו מתוקצבת ממצהיר כי עבו  תכנן האסטרטגי המ
כי    המתכנן האסטרטגי לכן   לו  ידוע  כי   תבוצעלעירייה    מנהל התכנוןהעברת התקציב ממצהיר 

והתב להלן  כמפורט  המאושרים  ולתעריפים  למכסות  לאישור  אם  התכנוןבכפוף  או ו/   מנהל 
עמידת על  מטעמו  ו  הגורמים  האסטרטגי  הרשות  זהב  יםהמפורטעדים  יבהמתכנן  אי חוזה   .

מהרש התקציב  תשלול  בהם  ובכך  עמדה  האסטרטגיות  כלשהי    המתכנן  תמורה  יקבל  לא 
 מהרשות.  

 
 :  ותהיקף העסקה ומכסת שעות מאושר .2

ש שעות חודשיות שיבוצעו לפי צורך ובאישור מרא  75מתכנן האסטרטגי מאושרת מכסה של עד  ל
 .  ראש העירייהשל 
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 : םתעריפי .3

יעביר   .3.1 לפיהם  המאושרים  התכנוןהתעריפים  התקצי  מנהל  כדלקאת  הם  למכסת  ב  )בכפוף  מן 
תערי המאושרת כאמור לעיל(: השעות  לפי  יעוץ  שעות  יועדיווח  מע"מ(    80%*201)  3ץ  ף   +

 מע"מ.  בצירוף₪ לשעה   161  שהוא
 

 כולל מע"מ  (₪)מאה ושבעים אלף  ₪ 170,000הסכום הכולל של ההתקשרות הנו   .3.2
 

 
 ופן הדיווחא .4

רבעו  .4.1 מידי  ידווחו  והתפוקות  העבודה  בצישעות  הן  אישור  רוף  )לרבות  הנדרשים  אישורים 
הנחיות מפורטות שיפורסמו על ידי  חברת הבקרה על עמידה ביעדים( בהתאם לטופס דיווח ו 

 . מנהל התכנון
 

השירותים   .4.2 ביצוע  רבעון  בתום  כל  האסטרטגייעביר  ובתחילת  מפורטת     המתכנן  דרישה 
קת השירותים על  ל אספבון עחשבון מלווה בדין וחשת העבודה בהתאם לאמור לעיל. ה לשעו

בו    וואשר יכלל  תיםשל השירו   השעות בפועל  המבוססת על ביצוע  באופן מסודר ומפורט    ידו
ואישור החשבון ע"י מנכ"ל  ,  סוג העבודה שבוצעה, מקום, מהות ואופן העבודה שבוצעה וכו'

 . )להלן: ״דרישת תשלום״( תכנוןמנהל ההעירייה, הממונה, ו
 

ישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן. לא  לאשר את דר  הממונההרשות בידי   .4.3
במלואה,    העירייה  ה אישר התשלום  דרישת  מו"מ  את  הצדדים    מחלוקתהליישוב  ינהלו 

 . בעניין  מנהל התכנוןויעבירו את המחלוקת להחלטת 
 

ל  העירייהעל   .4.4 עלי  איזה חלק   מנהללהודיע  ומדרישת התשלום מקובל  על  מן הדו״ח  ו/או  ה 
 . מנהל התכנוןה ו/או על  מקובלים עלי ואיזה לא  ,  התכנון מנהל 

 
האסטרטג על   .4.5 ל    י המתכנן  מס  עירייהלהגיש  כדין /חשבונית  דרישת    קבלה  אישור  לאחר 

 .מנהל התכנוןמנכ"ל העירייה, הממונה על התוכנית, וידי -התשלום על 
 

מנכ"ל  י  , ואושר ע״העירייה לק מדרישת התשלום המקובל על ידי  תשלום התמורה עבור הח .4.6
 . , ייעשה, לאחר האישור והגשת חשבוניותמנהל התכנוןהעירייה ו

 
בג  למנה ל .4.7 לעירייה  וטענות  דרישות  כל  תהיינה  או    יןלא  כולה  התמורה  בתשלום  עיכובים 

הדו״ח    חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או
 . בהעברת התקציב  מנהל התכנוןו/או כתוצאה מעיכוב מ  לא אושרו

 
 . עירייהשקיבל מה מיד כל סכום עודף עירייהמתחייב להחזיר ל  המתכנן האסטרטגי  .4.8

 
 :  התמורה .5

עבור ביצוע כל השירותים המבוקשים      המתכנן האסטרטגי העירייה למנהל/שלם  תהתמורה ש  .5.1
לניצול  וזאת עד    )להלן: "התמורה"(.  מע״מבצירוף  ה  ₪ לשעת עבוד   161  בהסכם זה הנו סך של  

 לעיל.  3תקציב כאמור בסעיף  ה
 

א .5.2 תשולם  למנהתמורה  השעות  על  דיווח  לאחר  ורק  התוכנית  ך  על  הממונה  העירייה,  כ"ל 
 מטעם העירייה, ולאחר שמנכ"ל העירייה אשר אותן.  
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שורה בביצוע כל  מצהיר כי התמורה האמורה לעיל מגלמת כל עלות שק  המתכנן האסטרטגי .5.3

 ות מחוץ לעירייה וכו'.  בהסכם לרבות נסיעהשירותים מבוקשים 
 

האסטרטגי .5.4 נוספיל   המתכנן  כספים  לתשלום  זכאי  יהא  התמורה.  א  למעט  שהם,  איזה  ם 
 העירייה.  שום תשלום אחר או נוסף, פרט לאמור לעיל, לא ישולם ע"י   התמורה היא סופית.

 
 . מנהל התכנוןור החשבון והעברת התקציב מ ימים מיום איש 60התשלום יהיה תוך  .5.5

 
 התקשרות:תקופת ה .ח

 
יצול או עד מועד נ  31/12/2022  ועד ליום  וזה  חתימת החם  החל מיו  נתייםתוקף הסכם זה הנו לש  .1

בכפוף לזכות העירייה לבטל את ההסכם תוך כדי תקופת   התקציב המאושר, המוקדם מביניהם.
 אמור לעיל.   ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כ

 
ה  .2 תקופת  את  להאריך  העירייה  של  שתקופת זכותה  ובלבד  נוספת  בשנה  פעם  כל  התקשרות 

תב לא יאוחר משלושים יום  ים וזאת בהודעה מראש ובכ שנ   5ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  
 מיום סיום תקופת ההתקשרות כאמור.  

 
   סיום ההתקשרות: .ט

 
הסכם אם התקופה המקורית ואם תקופת עם סיום ההתקשרות אם מהסיבה כי תמה תקופת ה  .1

ות במידה  מתחייב  ההארכה  לעיל  שפורט  כפי  העירייה  ע"י  שבוטל  או  האסטרטגי היה     המתכנן 
או המסמכים מכל מין מסוג שהוא שהועברו לידיו מכל מקור למעוצה את כל התיקים ו/  להחזיר

 תקשרות.  יום מיום סיום הה   15 -שהוא והקשורים לעניינים שבטיפולו לא יאוחר מ 
 

האסטרטגי .2 העירייה,    המתכנן  למנכ"ל  בו  והממיעביר  אליו  לשלב  באשר  ומפורט  מלא  דו"ח  נה, 
נמצאים כ ו/או   יציינו  ל העניינים שהועברו לטיפנמצאת התוכנית  בו  ולו לאורך תקופת ההסכם 

המצריכות  הפעולות  ובמיוחד  ועניין  עניין  בכל  בעתיד  להתבצע  האמורות  הפעלות  כל  היתר  בין 
 טיפול מיידי או לתקופה הקרובה דאז.  ה

 
 ת:הוראות כלליו .י

 
ית במימוש זכות כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של העירייה המקומ .1

ה עפ"י ההסכם לא תהא בת תוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב מזכויותי
 כדין ע"י מורשי החתימה מטעם העירייה. 

 
ם כדין ע"י נציגיהם המוסמכים  י בהסכם זה יהא חסר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתכל שינו  .2

 של הצדדים. 
 

רייה כתוצאה מאי מילוי חובו לפי  נזק או הפסד שיגרמו לעי   אחראי לכליהיה    המתכנן האסטרטגי .3
מתחייב לבטח עצמו על חשבונו,     המתכנן האסטרטגיהסכם זה, במיומנות ובמקצועיות הראויה.  

להבח עלול  אשר  נזק  נגד  מוכרת  ביטוח  לעירייה,י ברת  מקצועית  גרם  רשלנות  פוליסות )   מחמת 
יסה הנ"ל לעירייה  תחייב להמציא העתק מהפולמ  המתכנן האסטרטגי   .(ביטוח אחריות מקצועית

 ימים מיום חתימת הסכם זה.  7תוך 
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וקביעות  .4 הוראותיו  על  ההסכם  לקיים  השני  כלפי  האחד  בזה  מתחייבים  מהן  הצדדים  והנובע  יו 
 על הוראות ההסכם והדין.  בתום לב ובנאמנות, תוך הקפדה ושמירה

 
כי לעירייה הזכות לקזז מכל תמורה   .5 ומוסכם  עפ"י    סטרטגיהמתכנן האכספית לה זכאי  מוצהר 

ו/או תשלום שנעשו ע"י העירייה או שהיא נדרשת לבצעם והם שחייב לעירייה    הסכם זה כל חוב
   .המתכנן האסטרטגיל מוטלים עפ"י הסכם זה ע

 
הסכם זה  בסעפי    וכן חיובי הצדדים כמפורט   תכנן האסטרטגיהמהצדדים מסכימים כי הצהרות   .6

 דית של ההסכם על כל הנובע מכך . ת והפרתם תחשב כהפרה יסוהם מעיקרי ההתקשרו
 

נו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או  י א  המתכנן האסטרטגי .7
 בכתב .  בהסכמת העירייה   אההסכם, אלמסור לאחר כל זכות לפי ל
 

פו .8 ההסכמה האמורה  ,אין  לעיל  לאמור  בהתאם  הסכמתה  העירייה את   המתכנן  נתנה  את  טרת 
והמתכנן  מאחריותו   באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה   איישוהתחייבויותיו לפי ההסכם 

 של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם . 
 

 :פרשנות .יא
 

 דם לחתימת הסכם זה קובעים הצדדים כדלקמן:  כדי למנוע הסתמכות על מצגים שנעשו קו           
 

המשפטיים ביניהם והוא מבטל    "י הצדדים ואת היחסיםהסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם ע  .1
 כל הסכם או הסדר קודם ביניהם. 

 
 משקל בפירוש ההסכם.   כלותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם  כ .2

 
או ל .3 שינוי  לכל  תוקף  יהיה  השינוי    א  נעשה  אם  אלא  ממנו,  לחלק  או  זה  להסכם   תיקון 

 ימה של הצדדים להסכם."י כל אחד ממורשי החתאו התיקון בכתב ונחתם ע
 

 חשב מלווה: .יב
 

האסטרטגי מטעם    המתכנן  מלווה  חשב  מונה  שלעירייה  לו  ידוע  כי  בזה  התכנוןמצהיר  אשר   מנהל 
פקודת העיריות ]נוסח חדש[ לרבות גובה  ג ל 142נקו לו מלוא הסמכויות בהתאם להוראות סעיף  הוע 

 לתוקפו.   ממונה וכי חתימתו על הסכם זה הנה תנאי
 

ותלויה בבצוע התוכנית על ידו לכן   מנהל התכנוןמצהיר כי עבודתו מתוקצבת מ  תכנן האסטרטגיהמ
בהתאם    תבוצעלעירייה    מנהל התכנוןתקציב מהעברת המצהיר כי ידוע לו כי    המתכנן האסטרטגי

עמו או הגורמים מטו/  מנהל התכנוןבכפוף לאישור  ולתעריפים המאושרים כמפורט להלן ו למכסות  
עמידת  ו  על  האסטרטגי  הרשות  זהב  יםהמפורטיעדים  ב המתכנן  תשלול  חוזה  בהם  עמדה  אי   .

 שות. לא יקבל תמורה כלשהי מהר המתכנן האסטרטגיהתקציב מהרשות ובכך  
 

 הצדדים על החתום: ולראיה באו
 

        _______________________ ___ 
 המתכנן האסטרטגי                 __________________ :ראש העירייה

     __________________ : זבר העירייהג
                                              __________________ החשב המלווה:
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 מסמך ד' 

 לכבוד: עיריית סח'נין

 1976 –ים ציבוריים, התשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופ
 

 ס' ___________ מכתובת _________, לאחר הות מאני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת ז 
וכי אהיה   עלי לומר אמת  כי  כן, מצהיר/ה  צפוי/ה לעונשים הקשהוזהרתי  בועים בחוק אם לא אעשה 

 כדלקמן:  בזאת
ציבור  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  זה  תצהיר  עושה  התשל"והנני  ")  1976-יים,  עסקאות  להלן:  חוק 

 (. "ציבוריים גופים
 תצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.טים בלמונחים המפור

1. _ הח"מ,  נושאאני  מכתובת  /___________,   ________ מס'  זהות  תעודת  _________,  ת 
שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונ  לאחר

 בזאת כדלקמן: מצהיר/ה
תצהי עושה  זה  הנני  התשל"ו  ר  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  "חוק )   1976  –בהתאם    להלן: 

גופים אסטרטגימהצעה    כחלק,  ("ציבוריים  עסקאות  מנהל  למונחיםלהעסקת  רטים  המפו  . 
 ם ציבוריים. המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופי תהיה בתצהיר זה

 ת גופים ציבוריים, לא עסקאו עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק  .2
התשמ  הורשעתי  מינימום,  שכר  חוק  לפי  עבירות  משתי  שכר "להלן:  )  1987–"ז  ביותר    חוק 

 . (""חוק עובדים זריםלהלן: )  1991 –דים זרים, התשנ"א  ו/או לפי חוק עוב( מינימום"
 ינימום , אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מלחילופין  .3

הה   ו/או  זרים במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  עובדים  רשעה  חוק 
 האחרונה.  

 : יני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלההר .4
סעיף  הור .א התשנ"ח  9אות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  "חוק )  1998  -לחוק    להלן: 

 שוויון זכויות"( אינן חלות עליי. 
( לחוק  2)א() 1ב2כויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  ויון זלחוק שו  9הוראות סעיף   .ב

 בוריים.עסקאות גופים צי
 צהירי אמת. יר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תהנני מצה  .5

_____________         _____________ 
 ימת המציע חת        תאריך 

 אישור 

  __________ הופיע/ה בפני במשרדי_אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
__ מר/גב'   _________________________ זיהה/זיברחוב  אשר  עצמו/עצמה __________    התה 

מס'____ ת.ז.  המשמש]_____  באמצעות  רשומה:  שותפות  או  תאגיד  הינו  והמציע    במידה 
ומטעמהבתפקיד בשמה  זה  תצהיר  לעשות  והמוסמך/כת  במציע    רולאח ,  [________________ 

הקבועי לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/עליה  כי  לאשהזהרתיו/יה  אם  בחוק   ם 
 יל וחתם/מה עליו בפני.כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלע יעשה/תעשה 

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 1976  -יים, תשל"וקאות גופים ציבורל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסאישור ע

"פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עסקאות  אני הח"מ _____________________________   .2
 בון* / יועץ מס*, מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:* / רואה חש1976 -ציבוריים, תשל"ו  םגופי

_______________ _ _               _______________ __ 

 י אדםמס' זהות/מס' רשום חבר בנ                                                               שם 

דת מס  ונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקו*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבמתכנן אסטרטגי  .א
 . 1975  -הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

לדו   .ב ולנוהג  על הכנסותיו  השומה  לפקיד  אסטוח  עלי  רטגי מתכנן  על עסקאות שמוטל    הן מע"מ 
 מוסף. מס לפי חוק מס ערך

פנקסי  .3 קבילות  לעניין  אסמכתא  מהווה  אינו  זה  בצורה    אישור  לחייב  כדי  בו  אין  החשבונות, 
בפני  כלשה המשפט,   ועדתי  בית  בפני  או  של    ערר  לתקינותם  ביחס  עמדה  קובע  הוא  ואין 

 הסכומים ששולמו על פיהם.  ת, מועדי הגשתם או נכונות הדו"חו 

 פקתו ועד ליום _____________________________**. הנתוקף האישור מיום   .4

 

 __________   __________   __________    __________  

 חתימה    ס' רישיון מ   אר תו   שם

  

 _____________ תאריך: _______

 * מחק את המיותר. 

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31מועד, ולא יאוחר מיום ** רשום את ה
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר 

 תאריך:__________ 

 בוד לכ
 עיריית סח'נין 

 א.ג.נ., 
 תי את הוראות הסעיפים הבאים: הביאה לידיעסח'נין בזאת כי עיריית  הנני מצהיר .1

 הקובע כדלקמן:   (נוסח חדש)פקודת העיריות ל  (א)א  122סעיף  
או   סוכנו  קרובו,  מועצה,  עשרה שות"חבר  על  העולה  חלק  האמורים  לאחד  שיש  תאגיד,  או    פו, 

לא יהיה צד להסכם או עובד אחראי בו,    מתכנן אסטרטגיאו שאחד מהם    אחוזים בהונו או ברווחיו
 בן או בת, אח או אחות."  ן זה, "קרוב" בן זוג, הורה,יה; לעניי עם העירי  או לעסקה 

 נבחרי הציבור ברשויות המקומיות   ד עניינים שלשל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגו  (א)  12כלל  
 קובע: 

לעס  או  לחוזה  צד  יהיה  לא  לעני "חבר המועצה  "חברקה עם הרשות המקומית;  זה,    –מועצה"    ין 
תא  חבר או  קרובו  או  (ראמועצה  בו  שליטה  בעלי  קרובו  או  שהוא  שליטה"  גיד  "בעל  הגדרות  ה 

 ()ב((. 5)1 -()ב( ו 1)1בסעיף  ו"קרוב"
 הקובע כי:  (נוסח חדש) ריות לפקודת העי (א) 174סעיף  

  -ו על ידי בןן, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו א "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניי
 עבודה המבוצעת למענה."  ו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשוםזוגו או שותפו או סוכנ 

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

  חלק העולה על , קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים  רייהעיחבר    (אא. )  122
צד או עובד אחראי בו, לא יהיה    מתכנן אסטרטגיהם  ה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מ עשר

 זה, "קרוב" בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.   ןלענייה; לעסקה עם העירי  לחוזה או
או   יש למציע (יש למחוק המיותר): בן זוג, הורה, בן או בת, אח עצת העירייה אין למציע/ בין חברי מו

 ותף. אחות/ סוכן / ש
 

יש/אין   המציע  המ )אצל  למחוק  שמחזיק    (יותריש  מי  או  אחראי  אחוזים  במעלהעובד    מעשרה 
 . נו או שותפוסוכ/  (כמוגדר מעלה) רווחיו של המציע שהינו חבר מועצה/קרובו בהונו או ב

כי ועדת המכרז  לי    לפסול את הצעתי אם קיימת קרבה כאמור   ת ים של העירייה תהיה רשאיידוע 
 נמסרה על ידינו הצהרה לא נכונה. לעיל, או אם 

 בהצהרה זו הינו אמת. הינם נכונים ומלאים, והאמורמצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל   אני
ו בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  סעיף  אין  מהוראות    לפקודת  (3)ב()א  122בפרט 

  נים רשאי להתיר התקשרות לפי מחבריה ובאישור שר הפ   1/1העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב  
 ו תנאי הסעיף. לפקודת העיריות ובלבד שהתמלא (א)א 122סעיף  

 
 
 

 ___________________ חתימת המציע: __________________  שם המציע: 
 

 

 



 עיריית סח'נין 
 13/2021נוהל התקשרויות עמ/

   מתכנן אסטרטגי לתכנון ובנייה לבחירת 
______________________________________________________________ ______________________

___________________________ _________________________________________________________ 

 

24 
 

 ' הך מסמ

 וזה ות לקיום החערב

 תאריך:           
 לכבוד  

 עיריית סח'נין  
   30810, סח'נין 35ת.ד. 

 
  כתב ערבות מס':הנדון:      

 
 בלבד(   ₪ת אלפים  עשר)במילים:    ₪  10,000  לתשלום כל סכום עד לסך של  אנו ערבים בזה כלפיכם .1

המפ  באופן  המדד  של  בלבד  לעלייתו  צמוד  כשהוא  הערבות"(  קרן  "סכום  וז להלן:  להלן,  את  ורט 
יום )להלן: "החייב"( בקשר לק  ____________________  להבטחת קיום כל התחייבויותיו של   

 . מתכנן אסטרטגי – 13/2021עמ/ חוזה 
 

 אופן חישוב ההצמדה:  
 

 ות שלצידם:  ת זה תהיה למונחים שלהלן המשמע בכתב ערבו
 

שכה המרכזית  קבע ע"י הל"המדד" משמעו: מדד מחירי תשומה בבניה למגורים כפי שהוא נ
סד ממשלתי אחר או  לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם כל ידה ובין אם פורסם על ידי כל מו 

 אשר יבוא כדין במקומו.  משרד רשמי אחר, או כל מדד 
 

  לחודש  15 -שפורסם ב 2021 שנתנובמבר   סי" משמעו: המדד המתייחס לחודש"המדד הבסי
__________ נקודות. )קרי: המדד הידוע במועד זה( בשיעור _ )או סמוך למועד  2021נת דצמבר ש

 הגשת ההצעה(. 
 

 "י כתב ערבות זה.  המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ  -"המדד הקובע" משמעו: 
 

ב ערבות זה כי המדד הקובע עלה לעומת המדד  רר בעת ביצוע תשלום על פי כתבכל מקרה בו יתב
עור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד  רישה, כפי שי הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום הד

 שובי הבנק.  הבסיסי, הכל לפי חי
 

ב ך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחוש למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמו
 ום קרן הדרישה שתדרשו.  הצמדה ואנו נשלם לכם את סכ

 
לגו .2 עד  ידיכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  נשלם  קרן  אנו  סכום  "קרן  בה  ולהלן:  )לעיל  הערבות 

האמור   לפי  צמוד  כשהוא  בתוך    1בסעיף  הדרישה"(,  מבלי    7לעיל,  דרישתכם,  קבלת  מיום  ימים 
 תחילה את התשלום מאת החייב.  ם חובה לבסס את דרישתכם ו/או לדרוש שתהיה עליכ

 
יף  ולהתקבל בסנ   )א( הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור .3

ל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח  הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכ
 לקהל.  

צא בזה לא תיחשב כדרישה  במברק או בתקשורת מחשבים או כל כיו )ב( דרישה בפקסימיליה או
 ת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.  מספק

כל דרישה על פיה צריכה להיעשות ע"י כולם  טבים, כי אז )ג( הוצאת ערבות זו לטובת מספר מו 
 י הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.  ביחד והתשלום על פ
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  עד שיבוצע התשלום על פיה. כל דרישה  ועד בכלל או  31/3/2023  ליום  ערבות זו תישאר בתוקף עד .4

האמור   מהמועד  יאוחר  ולא  ידינו  על  להתקבל  צריכה  פיה  על  תהיה  מועד  לאחר    -לתשלום  זה 
      לא תיענה. -הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידינו 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.    .5

 
 
 

 בנק 
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 ך ו'ממס
 לניגוד עניינים   נוהל לבדיקה ולמניעת חשש

 בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות  
 מבוא:   .1

 
רשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שונים של יועצים חיצוניים על ידי חוזה קבלני לביצוע  ה

חשש   של  במצב  להיות  עלול  כאמור,  יועץ,  שונות,  ברשות  מטלות  עבודתו  בין  עניינים  לניגוד 
 ו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.  קומית לבין עניין אחר שלהמ

 
ההליך   את  לקבוע  הוא  זה  נוהל  יועצים  שמטרת  של  העסקתם  טרם  כי  יובטח  באמצעותו 

ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע, לפי  
 לניגוד עניינים.   שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חששהצורך, 

 
 ל זה:  בנוה

פי חוזה קבלני והוא    כל מי שההתקשרות בינו לבין הרשות המקומית היא על ידי   –"יועץ"   .1
בשכל   יועצים  או  בהתנדבות  יועצים  לרבות  המקומית,  הרשות  עובד  של  במעמד  אינו 

 סמלי:  
 

 המקומית.   המשפטי לרשות המתכנן   –המשפט"   המתכנן " .2
 

 חשש לניגוד עניינים.   שאלון לאיתור –"שאלון"   .3
 

אסטרטגי " .4 אסטרטגי  –היחידה"    מתכנן  יועסק    מתכנן  שבה  והמתכנןהיחידה  באין  , 
אסטרטגי מנכ"ל    מתכנן  ובאין  המקומית,  הרשות  מנכ"ל  את  יראו  מזכיר    –יחידה,  את 

 היחידה.    מתכנן אסטרטגיהרשות המקומית, כ
 

 חובת הבדיקה של שאלת ניגוד העניינים:   .2
 
עבודתו  המקומית, התנאי לתחילת    תפקיד יועץ ברשותל הליך בחירה אחר לבכל מכרז, או בכ  (א)

הוא   שייבחר  המועמד  פי  של  על  הצורך,  ובמידת  שאלון,  ומילוי  העניינים  ניגוד  סוגיית  בחינת 
 המשפט, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת המועמד עליו.   המתכנןהחלטת 

 
ניעת ניגוד  על הסדר מתאים למ  צורך חתימת המועמדבדיקת סוגיית ניגוד העניינים, ובמידת ה (ב)

 ינו לבין הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו.  עשו לפני חתימת חוזה העסקה בהעניינים, יי 
 

לנושא   (ג) יועץ  בהעסקת  עניינים  לניגוד  חשש  להתקיים  שעשוי  ובמקרה  המתאימים  במקרים 
ני  סוגיית  בדיקת  ולבצע הליך  להקדים  על הרשות המקומית  עודמסוים,  העניינים,  בשלבי    גוד 

 חירתו.  וטרם קבלת ההחלטה על ב  המתכנןבחירת 
 

אסטבאחריות   (ד) ברשות    רטגימתכנן  בעבודתו  יתחיל  לא  כאמור  מועמד  כי  לוודא  היחידה 
המקומית או לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר נושא ניגוד העניינים, כפי  

 שנקבע בנוהל זה.  
 

 ניינים:  ניגוד עמילוי שאלון לאיתור חשש ל .3
 

שנדרש עוד במהלך הליכי  המקומית, או ככל    בחירה לתפקיד יועץ ברשות לאחר סיום הליכי ה  (א)
יפנה   מקומית,  ברשות  יועץ  של  אסטרטגיבחירתו  בבקשה    מתכנן  המועמד  אל  בכתב  היחידה 
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על   השאלון  את  להחזיר  יתבקש  המועמד  עניינים,  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון    המתכנן למלא 
 המקומית כשכל פרטיו מלאים.  ות המשפטי של הרש

 
המצ  השאלון (ב) השאלון  כדוגמת  להניהיה  עניינים  ורף  ניגוד  ומניעת  לבדיקה  לנוהל  בנוגע    –חיה 

 עבור רשויות מקומיות.  
 

לתפקידים    המתכנן (ג) או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  השאלון  על  להוסיף  רשאי  המשפטי 
מבצע    המתכנן, במסגרת זאת, אם  נייןמסוימים, בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות הע

על    עבודות נוספים,  גורמים  הלקוחות    נןהמתכעבור  ו/או  הגופים  רשימת  את  לבקש  המשפטי 
עובדהמתכנןש משרדו  או  עובדיו  ייוועץ  ,  הצורך  במידת  בעבורם,  בנושא    המתכנןים  המשפטי 
 היחידה.   מתכנן אסטרטגיב

 
 לתפקיד.   ידי המועמד-אליו עלהמשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר   המתכנן (ד)

 
 ים ופתרונה.  בחינת שאלת ניגוד העניינ .4

 
התפקיד    מתכנןה (א) מילוי  בין  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  המקרה,  בנסיבות  האם,  יבחן  המשפטי 

שמסר    ידי-על הנתונים  עם  עניינים  לניגוד  חשש  קיום  בחינת  האחרים,  ענייניו  לבין  המועמד 
  מתכנן אסטרטגי טי בהתייעצות עם  המשפ  המתכנןשה על ידי בחלק א' של השאלון, תיע  המתכנן

לד אם  של    המתכנן של    עתוהיחידה,  ב'  חלק  לפי  כאמור,  עניינים,  לניגוד  חשש  קיים  המשפטי 
 היחידה, וייוועץ בו.    מתכנן אסטרטגיי גם לידיעת השאלון, הוא יעביר את המידע הרלבנט

 
ידרשו   (ב) הצורך  ו   המתכנןבמידת  אסטרט המשפטי  הבהרות    גימתכנן  מהמועמד  היחידה 

 או בעל פה.  נים נוספים, בכתב או התייחסות לעניילתשובותיו, פרטים נוספים, 
 

המשפטי בהתאם לעקרונות שנקבעו    המתכנןבבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל   (ג)
 המשפטי לממשלה, בשינויים המחויבים.    המתכנןלהנחיות   1,1555ה מס'  בהנחי 

 
לדעת  במקרים ש (ד) העניינים  המתכנן בהם,  ניגוד  את  לנטרל  ניתן  הא  המשפטי,  עניינו  של  בין  חר 

לבין תפ יערוך  המועמד   , עניינים  ניגוד  למניעת  עריכת הסדר  בדרך של  קידו ברשות המקומית 
המשפטי לממשלה    המתכנן עקרונות המותווים בהנחיית  המשפטי הסדר, כאמור, לפי ה   המתכנן

 שהוזכרה לעיל.  
 

סבר   (ה) הע  המתכנןאם  ניגוד  את  לנטרל  ניתן  לא  המקרה  בנסיבות  כי  בדרךהמשפטי  של    ניינים 
נ למניעת  הסדר  הוא  עריכת  בתפקיד,  מלשמש  המועמד  את  מלפסול  מנוס  ואין  העניינים,  יגוד 

ולאחר   המועמד  להתייחסות  מסקנתו  את  את  יעביר  שינה  לא  ואם  בכתב,  התייחסותו  קבלת 
ה לראש  דעתו  חוות  את  יעביר  של  דעתו,  דעתו  בחוות  נקבע  אם  ולאחראי,  המקומית  רשות 

ת ניגוד העניינים, לא יועסק המועמד על  ת העניין לא ניתן לנטרל אכי בנסיבו   המשפטי   המתכנן 
 ידי הרשות המקומית בתפקיד זה.  

 
סבר   (ו) במקרים שבהם  כי  לציין  ניגוד    המתכנןיש  למניעת  הסדר  עריכה של  נדרשת  כי  המשפטי 

 מת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי לחתימת חוזה העסקה עמו.  עניינים למועמד, חתי
 

מת שעלול להיווצר חשש לניגוד עניינים במהלך מילוי  המשפטי כל אי   המתכנןדכן את  החובה לע .5
 המשרה.  
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עניינים    המתכנן  ניגוד  של  ממצב  להימנע  האחריות  כי  לתפקיד  המועמד  את  יזהיר  המשפטי 
המועמד מוטלת חובה, כאמור, ובכלל זה מוטלת עליו החובה  מוטלת בראש ובראשונה עליו. על  

יישום הוראות ההסדר, או בסוגיות שלא נצפו  משפטי בכל מקרה של ספק בדבר  ביועץ הלהיוועץ 
  המתכנן ידו במצב של חשש לניגוד עניינים, ולפעול לפי הנחיותיו. כן יזהיר  מראש העשויות להעמ 

  המתכנןן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא לפנות אל  המשפטי את המועמד כי אם חל שינוי בתוכ 
 על פי הנחיותיו.      את מלוא המידע הרלבנטי ולפעול בכתב המשפטי, למסור לו  

 
קה של יועץ ולקבוע כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי  החובה לעגן הוראות נוהל זה בחוזה העס .6

 ל הנובע מכך.  והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כ  המתכנןלהעסקתו של 
 

 
   

*************** 
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 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 
 
 
 

 עיריית סח'נין הרשות המקומית: 
 
 

 "( האסטרטגי המתכנן. )להלן: "לתכנון ולבניה מתכנן אסטרטגי  מועמד/ת לתפקיד : 
 
 

 תפקידים וכהונות   –חלק א' 
 

 פרטים אישיים   .1
 

 רטי: _____________ שם משפחה: _______________ שם פ
 

 ___/ ____  /_____ תאריך לידה ___ז. ___________מספר ת.
 

 רח' ___________ מספר: _____ עיר/יישוב ________________ מיקוד: _____________ 
 

 ____________ ____מס' טל. ___________________ מס' טלפון נייד: _______________
 
 ____________ ___________________________________@___________ וא"ל:ד

 
 תפקידים ועיסוקים:   .2

 
ועיסוקים קודמים לתקופה של   שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת,    4פירוט תפקידים 

 כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, ליועץ/ת וכד'(. 
 

 פות, עמותה וכיו"ב(. ה, שות נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חבר
 

 ידים בהתנדבות(.  לציין במפורש גם תפק  ו בהתנדבות )יש נא להתייחס לתפקידים בשכר א
 

תחומי הפעילות   שם המעסיק 
 של המעסיק 

התפקיד ותחומי  
 האחריות

 תאריכי העסקה 

    

    

    

    

    

  
 
 

 תפקידים ציבוריים:   .3
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 לעיל.    2ונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכה

 
 שנים אחורה.   4ופה של ולתפקידים קודמים לתק קידים נוכחייםנא להתייחס לתפ

 
 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד   הגוף 

   

   

   

   

   

 
 חברות בדירקטוריונים בגופים מקבילים:   .4

 
גופים אחרים בין  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגי  דים, רשויות או 

 נם ציבוריים.  אם ציבוריים ובין אם שאי
 

 שנים אחורה.   4נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של נא להתייחס לכהונות 
 

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת  
הכהונה ותאריך  

 סיומה

סוג הכהונה  
)דירקטור חיצוני  
או מטעם בעלי  

מניות ככל  
בר  שמדו

בדירקטור מהסוג  
נא לפרט   –השני  

 גם 

פעילות מיוחדת  
ן רקטוריון, כגובדי

חברות בוועדות או  
 קידים אחרים  תפ

    

    

    

    

    

    

 

 קשר לפעילות הרשות המקומית:   .5

עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות,  האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל  
הרשות אליו  לפעילות  הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  אתה  שבה  זה    המקומית  )ובכלל 

סטזי לתאגידים  קשר  או  מועמד/ת  קה  את/ה  שבה  המקומית  הרשות  שבשליטת  טוטוריים 
 לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם(? 
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 שנים אחורה.   4לקשרים נוכחיים ולתקופה של נא להתייחס לזיקות ו 
 

 או קשר באופן מפורט.  נא לציין כל זיקה 
 

בגוף   עניין"  ש   –"בעל  מי  כל  אחזקות  לרבות  לו  כדירקט יש  מכהן  ו/או  בגופים  בגוף  או  ור, 
)אין צורך לפרט אחזקה שלא   לו  יועץ חיצוני  ו/או  ו/או מייצג אותו  ו/או עובד בו  בו  מקבילים 

עניין התשכ"ח    כבעל  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  הנס1968  –בתאגיד  בתאגידים  חרים  , 
 (.1בבורסה

 
 

_____________________________________ _____________ ____________ 
 

 1968-רות ערך, תשכ"ח חוק ניי
 

 "בעל עניין", בתאגיד   
 
כוח ההצבעה בו, מי  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מ (1)

הכללי,    אסטרטגימתכנן  ים של התאגיד או את  שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטור
דם כאמור מחזיק  הכללי, או תאגיד שא   תאסטרטגיומתכנן  ד או כתאגימי שמכהן כדירקטור של ה

עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות  
 פסקה זו.  ה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין עשרים וחמיש

 
אסטרטגייראו   (א) בנ   מתכנן  כמחזיק  בנאמנות  משותפות  להשקעות  הכלקרן  הערך  ולים  יירות 

 בנכסי הקרן.  
 

ות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים,  החזיק אדם בנייר  (ב)
תפקידו  למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח    –לעניין זה, "נאמן"  

בהגדרתו  ניות לעובדים,  ()ו( או כנאמן, להקצאת מ 2)א()46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף  
   פקודת מס הכנסה.ל 102בסעיף 

 
 ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.   2)
  

 כן/לא  
 

 אם כן, פרט/י:  
______________________________________________________________________ __

_________________________________________________________________ _______

 _______ ______________________________________________________________ 

 
 משפחה   לגבו קרובי 2-5פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6
 

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.    2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  
 

 להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.   יש
 



 עיריית סח'נין 
 13/2021נוהל התקשרויות עמ/

   מתכנן אסטרטגי לתכנון ובנייה לבחירת 
______________________________________________________________ ______________________

___________________________ _________________________________________________________ 

 

32 
 

יל  והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעקרבה המשפחתית  נא לפרט את שם הקרוב, סוג ה
תאריך   עיסוקו,  ותחום  התאגיד  שם  לפרט  יש  בדירקטוריון,  חברה  זוגך  בן/ת  אם  )למשל, 

 התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.  
 

כל אחד מאלה;    זוגם של-זוג ובני-צאצאי בן  הורה, צאצא,-( הורה, הורי 2זוג; )-( בן1)  -  "קרוב"
 ומי שסמוך על שולחנך.    –ד שהוא בשליטתו;( איגו4זוגם; )-( אח או אחות ובני 3)

 
 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ___

_______________________________________________________________________ _

 ________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד:   .7

 
ומי שאמורים להיות ממונ האם א  )במישרת/ה  ד  ין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיים עליך 

שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם  
 ות אחרות?  יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיק

 
 

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י:  
 

_____________________________________________ ___________________________

 _______ _________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _

_______________________________________________ ___________ _________ 

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים האם   .8
פורטו   ועניינים שלא  על תפקידים  או ידוע לך  או של קרוביך, שעלולים להעמיד  תך  לעיל, שלך 

 יו את/ה מועמד/ת?  נים בתפקיד שאל במצב של חשש לניגוד עניי 
 

הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת,    בן זוג, "קרוב":  
   חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.  

 
 א  כן/ל

 
 אם כן, פרט/י:  

 
_____________________________________________________________ ___________

 _______________________ _________________________________________________
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 ________________________________________________________________________

____________________ ____________________________________________________

_______________ ______________ ___________________________ _______ ____ 

 
לניגוד   .9 חשש  של  במצב  להעמידך  שעלולים  מקורביך  של  ועניינם  כהונות  עיסוקים,  תפקידים, 

 עניינם?  
 

ים אחרים של קרוביו האחרים, שאליהם לא  האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינ
או לעיל,  בשאלות  להתייחס  )ו  התבקשת  מקורביך  ושותפישל  קרובים  חברים  זה  ם בכלל 

את/ה  עסקיי שאליו  בתפקיד  עניינים  לניגוד  חשש  של  במצב  אותך  להעמיד  שעלולים  ם(. 
 מועמד/ת?  

 
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  

 
)לדוגמה תפקי  1-8נא להתייחס במיוחד לנושים שעליהם נשאלת בשאלות   דים ועיסוקים  לעיל 

בדירקש חברויות  אלה,  קרובים  לפעילות  טוריוניל  להם  שיש  וקשר  מקבילים,  בגופים  או  ם 
 הרשות המקומית(.  

 כן/לא 
 

 אם כן, פרט/י:  
 

___________________________________________________________ _____________

______________________________________________________ ______________ ____

______________________________ __________________________________________

 ________________________________________________________________________

____________________________________________ _______________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקם:  .10
 

שאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים  רד קורות חיים מעודכנת ליום מילוי הנא צרף/י בנפ
 בעבר ובהווה, כולל תאריכים.  

 
 נכסים ואחזקות: –חלק ב'  

 
 אחזקות במניות:   .11

 
ן או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של  פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרי 

 קרוביך.  
 

אחן  )אי לפרט  ב צורך  כמשמעו  בתאגיד  עניין  כבעל  שלא  התשכ"ח  זקה  ערך,  ניירות    1968  –חוק 
 (.  2בתאגידים הנסחרים בבורסה

 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.   –"קרוב 
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 כן/לא  
 אם  כן, פרט/י: 

 
שם המחזיק )אם   יד/הגוף שם התאג 

המחזיק אינו  
 המועמד( 

תחום עיסוק   % החזקות  
 הגוף  /ידהתאג

    

    

 מוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.  נכסים שאחזקתם , מכירתם או שי .12
 

שימוש   או  מכירתם  שאחזקתם,  קרוביך,  בבעלות  או  שבבעלותך  אחרים  נכסים  קיימים  האם 
 עמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד> בהם עשויים לה 

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

 
 כן/לא 

 
 אם כן, פרט/י:  

 
 ________________________________________________________________________

____________________________________________________ ____________________

_____________________________________________________________ ___________

_______________________ _________________________________________________

______________________________________________________ _____________ 

 ________________________ ______________________________________ 
 

 1968-ערך, תשכ"ח חוק ניירות 
 

 בתאגיד   "בעל עניין", 
ו יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  מי שמחזיק בחמישה אחוזים א (2)

הכללי,    אסטרטגימתכנן  שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את  
מור מחזיק  כאהכללי, או תאגיד שאדם    תאסטרטגיומתכנן  שמכהן כדירקטור של התאגיד או כ  מי

מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות  או יותר מהון המניות המונפק שלו או  עשרים וחמישה אחוזים  
 עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעניין פסקה זו.  

 
להשקעות    אסטרטגי   מתכנןיראו   (ג) הערך  קרן  בניירות  כמחזיק  בנאמנות  משותפות 

 הכלולים בנכסי הקרן.  
 

אדם  (ד) ער   החזיק  הנאבניירות  את  גם  יראו  נאמן,  באמצעות  הערך  ך  בניירות  כמחזיק  מן 
לע "נאמן"  האמורים,  זה,  רק    –ניין  ערך  בניירות  שמחזיק  מי  ולמעט  רישומים  חברת  למעט 

סעיף   לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  תפקידו  מניות  2))א(46מכוח  להקצאת  כנאמן,  או  ()ו( 
 הכנסה.  לפקודת מס  102לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 
 רישומים.   ( חברה בת של תאגיד, למעט חברת  2)
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 ותי:  חבות כספים בהיקף משמע .13

 
האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או  

 להתחייבויות כלשהם?  
 
 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.   –וב"  "קר    
 

 כן/לא 
 י:  אם כן, פרט/

 
______________________________________________________________________ __

 ________________________________________________________________________

________________________________________ ________________________________

____________________________________________ ________________________ 

 ניגוד עניינים.  חרים העלולים להעמידך במצב של חשש לנכסים א .14
 

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לניגוד  
 ליו את/ה מועמד/ת?  עניינים בתפקיד שא

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

 ם שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.  גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופי  עסקיים(, של
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.  
 

ו/או זכויות הצבעה בו, בין במיש  –" בגוף  "בעל עניין  ובין  לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף  רין 
ו/או מכהן בדירקטוריון א ובעקיפין,  עובד בו  ו/או  בו  ו/או  /ו בגופים מקבילים  או מייצג אותו 

 יועץ חיצוני לו.   
 

 כן/לא 
 אם כן, פרט/י:  

______________________________________________________ __________________

_________________________________________________ _______________________

____________________________________________________ ____________________

 ______________________________________________________ ______________ 

מיש .15 או  קרוביך  או  את/ה  ברשימה  האם  מועמדים  הייתם  ישנם,  אם  העסקיים,  משותפיך  הו 
האח בבחירות  מילאתכלשהי  או  המקומיות  לרשויות  כל  םרונות  אלה  תפקיד  בבחירות  שהו 

 התמודדו. מטעם אחת הרשימות ש 
 

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

 כן/לא 
 אם כן, פרט/י:  
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______________________________ __________________________________________

__________________________________________________________________ ______

____________________________ ____________________________________________

________________________________________________________________ ____ 

 

 

********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרה:  –חלק ג'  
 

הח ________________אני  ת.ז.   _________________________ מטה  מצהיר/ה  תום/ה   ___
 בזאת כי:  



 עיריית סח'נין 
 13/2021נוהל התקשרויות עמ/

   מתכנן אסטרטגי לתכנון ובנייה לבחירת 
______________________________________________________________ ______________________

___________________________ _________________________________________________________ 
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פרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרוב ולמקורבי, הם מלאים, נכונים כל המידע וה .1

 .  םואמיתיי
 

שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית,  כל המידע והפרטים   .2
שבו הפרטים אינם    אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה  אלא

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

ר שעלול לגרום לי להיות במצב של  לי על כל עניין אח מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע   .3
 חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.  

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

 של הרשות המקומית בנושא.    המתכנןיד, עד לקבלת הנחייתן של במילוי התפק
 

ן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים ולו שינויים בתוכאני מתחייב כי במקרה בו יח .5
ץ  ראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועהרגיל, סוגיות שלא נצפו מ

א המקומית,  הרשות  של  המשפטי  לפי  ביועץ  ואפעל  בכתב  הרלבנטי  המידע  את  לו  מסור 
 הנחיותיו.    

 
 
 

 ______________       _______________   ____ ____________ 

 חתימה      שם    תאריך       
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