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  1מסמך 
 עיריית סח'ðין

   מחירðוהל הזמðה להגשת הצעות 
  לשðת תשפ"ג  י טיפול בהבעה וביצירהלמתן שירות

  
הצעות   בזאת  מזמיðה  סח'ðין  בהבעה  ל  מחירעיריית  טיפול  שירותי  למתן  מוכשרים  מטפלים 

בסיכוןוביצירה   ðוער  ובðי  לילדים  הלאומית  התוכðית  משאבי    -  במסגרת  חיזוק  תכðית 
  . באומðויותהתמודדות באמצעות טיפול 

  
  על המועמד למלא אחר התðאים שלהלן במצטבר: 

  
התשל"ו    יחיד, . 1 מוסף,  ערך  מס  חוק  להוראות  בהתאם  מורשה  להגיש    .1975  – עוסק  אין 

 הצעות ע"י תאגידם ו/או עמותות.
 

לðהל פðקסי חשבוðות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ðיהול חשבוðות  . 2
 .1976 –ו ותשלום חובות מס) תשל" 

 
 ברשותו אישור ðיכוי מס במקור בתוקף. . 3

 
שירותי    . 4 במתן  ðיסיון  לבעלי  עדיפות  ובהבעה  תיðתן  ביצירה  בכלל טיפול  ציבור  למוסדות 

   .ולרשויות מקומיות בפרט
  

 על המשתתף לעðות בין היתר על הדרישות שלהלן:  . 5
  

  .ות/דרמה/סיפור/ משחק/ מוזיקהðי בטיפול באומðתואר ש 

 יסיון עםלוש שðיסיון בטיפול בילדים בסיכון, עדיפות לð ותðבתי  ילדים בגיל הרך / ש
 ספר יסודי ועל  יסודי. 

 יסיון עבודה במתי"א.רð צוי 

 טיות. קðבלת המלצות רלוו  
 

להגיש   . 6 יש  והðספחים  המסמכים  כל  בצירוף  ההצעות  המצ"ב  את  הקישור    : דרך 
https://sakhnin.autom.digital/ProcessRunner/?customerId=1549&shopId=1549&

 processId=1397&lang=3 
 

 הנ"ל. אחר המועד לת תתקבלנה הצעוה"צ. לא  ח א  16:00 שעהעד ה 10/9/2022 שבת יום עד 
  

מðהל משאבי  . 7 העירייה,  ועדה מקצועית המורכבת ממðכ"ל  בפðי  יוזמðו לראיון  המועמדים 
ביותר  אשר תקבע מי מבין המועמדים כשיר ומתאים    360מðהלת תוכðית  , מðהל שפ"ח /  אðוש

 חוזה בðוסח המצורף. למלא את המשימה, ומועמדים שייבחרו יידרשו לחתום על
  

 להתקיים במגיש ההצעה.   בזאת כי כל הדרישות והתðאים צריכיםמובהר  . 8
  

הכרעה בין המועמדים  הרט בתיאור המצורף, ווהתמורה שתשולם למציע שייבחר הðה כמפ . 9
  . תהיה על בסיס כישוריו, השכלתו והתאמתו לעבודה

  
  

לולהבהרות  לבירורים   . 10 ג'וה  למðהלתפðות  ðיתן  הגב'  בטלפון. אהתוכðית  סאלח  אבו  יðה 
 .  johaina@sakhnin.muni.il בכתובת בדואר האלקטרוðי או  3599610548

  
 האמור לעיל הðו בðוסף למה שðאמר במסמכי ההזמðה. . 11
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 בכבוד רב
  ד"ר ספואת אבו ריא 

  ראש העירייה
  2סמך מ

  ודרישות בסיסיות  עבודות לביצועה
  

  א'
  

  -כðית הלאומית לילדים ובðי ðוער בסיכוןובמסגרת הת
  גðי ילדים  -תכðית חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באומðויות
  תיאור התפקיד: מטפל/ת בהבעה ויצירה 

  ) ביוםשעות  6  –חמישה ימים בשבוע  (  העסקה ע"פ שעות היקף העסקה:
  עובדים)  2-3(אפשר לפצל את העבודה בין 

, עבודה עם צוות חיðוכי, עבודה  םגðיבטיפול פרטðי וקבוצתי בילדים   תיאור התפקיד:
  טיפולית והדרכה להורים.
  השכלה וðיסיון מקצועי: 

  סיפור/ משחק/ מוזיקה. /תואר שðי בטיפול באומðות/דרמה  •
  בסיכון, עדיפות לðיסיון עם ילדים בגיל הרך. שðות ðיסיון בטיפול בילדים 3  •
  .מתי"אðיסיון עבודה ברצוי    •
  .קבלת המלצות רלווðטיות  •
  

עבודה  כישורים אישיים יצירתיות, יכולת  יחסי אðוש טובים,  : אמיðות ומהימðות אישית, 
  בתðאי לחץ, יכולת ארגון ותכðון, כושר הבעה בכתב ובע"פ. 

ושכר העסקה  פי:  תðאי  על  שעה  ,  חשבוðית  העסקה  חוזה  ₪  120עד  עלות  ע"פ  העסקה   ,
  פרויקטאלי, לאורך תקופת התקצוב לפרויקט ע"י המדיðה. 

  

  ב'
  

  -כðית הלאומית לילדים ובðי ðוער בסיכוןובמסגרת הת
  בתי ספר יסודי ועל יסודי   -תכðית חיזוק משאבי התמודדות באמצעות טיפול באומðויות
  ויצירה תיאור התפקיד: מטפל/ת בהבעה 

  ) ביוםשעות  6עד   ימים בשבוע  חמישה(  העסקה ע"פ שעות היקף העסקה:
  עובדים)  2-3(אפשר לפצל את העבודה בין 

, עבודה עם צוות חיðוכי, עבודה  בבית הספרטיפול פרטðי וקבוצתי בילדים   תיאור התפקיד:
  טיפולית והדרכה להורים.
  השכלה וðיסיון מקצועי: 

  סיפור/ משחק/ מוזיקה. /באומðות/דרמהתואר שðי בטיפול   •
  בסיכון, עדיפות לðיסיון עם בתי ספר יסודי ועל      שðות ðיסיון בטיפול בילדים 3  •

  יסודי.             
  .מתי"אðיסיון עבודה ברצוי    •
  .קבלת המלצות רלווðטיות  •
  

יצירתיות, יכולת  כישורים אישיים יחסי אðוש טובים,  עבודה  : אמיðות ומהימðות אישית, 
  בתðאי לחץ, יכולת ארגון ותכðון, כושר הבעה בכתב ובע"פ. 

ושכר העסקה  חשבוðית:  תðאי  פי  על  שעה,  העסקה  חוזה  ₪  150עד    עלות  ע"פ  העסקה   ,
 קטאלי, לאורך תקופת התקצוב לפרויקט ע"י המדיðה. י פרו

  
  



   
     
  
  

5  
  

  
  
  

  
  3סמך מ

  ðוהל לבדיקה ולמðיעת חשש לðיגוד עðייðים  
  בהעסקת יועצים חיצוðיים ברשויות המקומיות  

  מבוא:  . 1
 

ידי חוזה קבלðי   יועצים חיצוðיים על  הרשויות המקומיות מתקשרות עם סוגים שוðים של 
לביצוע מטלות שוðות, יועץ, כאמור, עלול להיות במצב של חשש לðיגוד עðייðים בין עבודתו 

  ברשות המקומית לבין עðיין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר שהוא ממלא.  
  

הוא לקבוע את ההליך   זה  ðוהל  יועצים מטרת  כי טרם העסקתם של  יובטח  שבאמצעותו 
ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ðיגוד העðייðים לגבי המועמד לתפקיד וייðקטו צעדי מðע, 

  לפי הצורך, שימðעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לðיגוד עðייðים.  
  

  בðוהל זה: 
  

י פי חוזה קבלðי והוא כל מי שההתקשרות ביðו לבין הרשות המקומית היא על יד  –"יועץ"   . 1
  איðו במעמד של עובד הרשות המקומית, לרבות יועצים בהתðדבות או יועצים בשכל סמלי: 

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

  
  שאלון לאיתור חשש לðיגוד עðייðים.   –"שאלון"  . 3

 
יר   –"מðהל היחידה"   . 4 יועסק היועץ, ובאין מðהל יחידה,  או את מðכ"ל מðהל היחידה שבה 

  את מזכיר הרשות המקומית, כמðהל היחידה.  –הרשות המקומית, ובאין מðכ"ל 
 

  חובת הבדיקה של שאלת ðיגוד העðייðים:   . 2
  
בכל מכרז, או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית, התðאי לתחילת עבודתו   )א(

של המועמד שייבחר הוא בחיðת סוגיית ðיגוד העðייðים ומילוי שאלון, ובמידת הצורך, על פי 
  החלטת היועץ המשפט, הכðת הסדר למðיעת ðיגוד עðייðים וחתימת המועמד עליו. 

  
ייðים, ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למðיעת בדיקת סוגיית ðיגוד העð  )ב(

וכתðאי  המקומית  הרשות  לבין  ביðו  העסקה  חוזה  חתימת  לפðי  ייעשו  העðייðים,  ðיגוד 
  לחתימתו. 

  
במקרים המתאימים ובמקרה שעשוי להתקיים חשש לðיגוד עðייðים בהעסקת יועץ לðושא    )ג(

בדיקת סוגיית ðיגוד העðייðים, עוד בשלבי  מסוים, על הרשות המקומית להקדים ולבצע הליך  
  בחירת היועץ וטרם קבלת ההחלטה על בחירתו.  

 
באחריות מðהל היחידה לוודא כי מועמד כאמור לא יתחיל בעבודתו ברשות המקומית או    )ד(

לא ימשיך בעבודתו ברשות המקומית, כל עוד לא הוסדר ðושא ðיגוד העðייðים, כפי שðקבע  
  בðוהל זה. 

  
  ון לאיתור חשש לðיגוד עðייðים:  מילוי שאל . 3

 
לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית, או ככל שðדרש עוד במהלך הליכי    )א(

למלא  בבקשה  המועמד  אל  בכתב  היחידה  מðהל  יפðה  מקומית,  ברשות  יועץ  של  בחירתו 
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משפטי שאלון לאיתור חשש לðיגוד עðייðים, המועמד יתבקש להחזיר את השאלון על היועץ ה
 של הרשות המקומית כשכל פרטיו מלאים.  

  
 – השאלון יהיה כדוגמת השאלון המצורף להðחיה בðוגע לðוהל לבדיקה ומðיעת ðיגוד עðייðים    )ב(

  עבור רשויות מקומיות.  
  

לתפקידים   )ג( או  ספציפי  לתפקיד  להתאימו  כדי  השאלון  על  להוסיף  רשאי  המשפטי  היועץ 
ובשא התפקיד  בדרישות  בהתחשב  היועץ  מסוימים,  אם  זאת,  במסגרת  העðיין,  ðסיבות  ר 

ו/או  הגופים  רשימת  את  לבקש  המשפטי  היועץ  על  ðוספים,  גורמים  עבור  עבודות  מבצע 
הלקוחות שהיועץ, עובדיו או משרדו עובדים בעבורם, במידת הצורך ייוועץ היועץ המשפטי 

  בðושא במðהל היחידה.  
 

  ידי המועמד לתפקיד. -ו עלהיועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אלי  )ד(
 

  בחיðת שאלת ðיגוד העðייðים ופתרוðה.  . 4
  

היועץ המשפטי יבחן האם, בðסיבות המקרה, קיים חשש לðיגוד עðייðים בין מילוי התפקיד    )א(
ידי המועמד לבין עðייðיו האחרים, בחיðת קיום חשש לðיגוד עðייðים עם הðתוðים שמסר  -על

היועץ בחלק א' של השאלון, תיעשה על ידי היועץ המשפטי בהתייעצות עם מðהל היחידה, 
משפטי קיים חשש לðיגוד עðייðים, כאמור, לפי חלק ב' של השאלון,  אם לדעתו של היועץ ה

  הוא יעביר את המידע הרלבðטי גם לידיעת מðהל היחידה, וייוועץ בו.  
  
במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומðהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו, פרטים   )ב(

  ðוספים, או התייחסות לעðייðים ðוספים, בכתב או בעל פה. 
  

לעקרוðות ב  )ג( בהתאם  המשפטי  היועץ  יפעל  פתרוðה  וגיבוש  העðייðים  ðיגוד  שאלת  בחיðת 
  להðחיות היועץ המשפטי לממשלה, בשיðויים המחויבים.  1,1555שðקבעו בהðחיה מס' 

 
במקרים שבהם, לדעת היועץ המשפטי, ðיתן לðטרל את ðיגוד העðייðים בין עðייðו האחר של   )ד(

ומית בדרך של עריכת הסדר למðיעת ðיגוד עðייðים , יערוך  המועמד לבין תפקידו ברשות המק
היועץ המשפטי הסדר, כאמור, לפי העקרוðות המותווים בהðחיית היועץ המשפטי לממשלה  

  שהוזכרה לעיל.  
 

אם סבר היועץ המשפטי כי בðסיבות המקרה לא ðיתן לðטרל את ðיגוד העðייðים בדרך של   )ה(
ואין מðוס מלפסול את המועמד מלשמש בתפקיד, הוא   עריכת הסדר למðיעת ðיגוד העðייðים,

יעביר את מסקðתו להתייחסות המועמד ולאחר קבלת התייחסותו בכתב, ואם לא שיðה את  
דעתו, יעביר את חוות דעתו לראש הרשות המקומית ולאחראי, אם ðקבע בחוות דעתו של  

ðייðיגוד העð טרל אתðיתן לð יין לאðסיבות העðים, לא יועסק המועמד על היועץ המשפטי כי ב
  ידי הרשות המקומית בתפקיד זה. 

 
יש לציין כי במקרים שבהם סבר היועץ המשפטי כי ðדרשת עריכה של הסדר למðיעת ðיגוד   )ו(

  עðייðים למועמד, חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תðאי לחתימת חוזה העסקה עמו.  
 

צר חשש לðיגוד עðייðים במהלך מילוי  החובה לעדכן את היועץ המשפטי כל אימת שעלול להיוו . 5
  המשרה. 

 
עðייðים   ðיגוד  להימðע ממצב של  כי האחריות  יזהיר את המועמד לתפקיד  היועץ המשפטי 
עליו  מוטלת  זה  ובכלל  כאמור,  חובה,  מוטלת  על המועמד  עליו.  ובראשוðה  בראש  מוטלת 

הסדר, או בסוגיות החובה להיוועץ ביועץ המשפטי בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ה
שלא ðצפו מראש העשויות להעמידו במצב של חשש לðיגוד עðייðים, ולפעול לפי הðחיותיו. כן  
יזהיר היועץ המשפטי את המועמד כי אם חל שיðוי בתוכן הצהרותיו בשאלון, חובתו היא  

  .     לפðות אל היועץ המשפטי, למסור לו בכתב את מלוא המידע הרלבðטי ולפעול על פי הðחיותיו
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תðאי   . 6 הוא  הðוהל  מילוי  כי  ולקבוע  יועץ  של  העסקה  בחוזה  זה  ðוהל  הוראות  לעגן  החובה 
  מהותי להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה על כל הðובע מכך. 

  
***************  

  
  

  שאלון לאיתור חשש לðיגוד עðייðים
  
  
  

  הרשות המקומית: עיריית סח'ðין
  
  

  . טיפול בהבעה וביצירה  מועמד/ת לתפקיד : 
  
  

  תפקידים וכהוðות  –חלק א' 
  

  פרטים אישיים   . 1
  

  שם משפחה: _______________  שם פרטי: _____________
  

  לידה ___/___/ ____  תאריך ת.ז. ________________ מספר 
  

 __________ מספר:  רח'   __________ עיר/יישוב  מיקוד: _________   ___
 _____________  

  
  ________ _________ ____ מס' טל. ___________________ מס' טלפון ðייד: ________

  
דוא"ל:

  __________________________ _______@_______ __ ________________  
  

  תפקידים ועיסוקים:   . 2
  

של   לתקופה  קודמים  ועיסוקים  תפקידים  כשכיר/ה,    4פירוט  (לרבות  אחורה  שðים 
  כעצמאי/ת, כðושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, ליועץ/ת וכד'). 

  
  ðא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב). 

  
  ðא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתðדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתðדבות). 

  
תחומי הפעילות    שם המעסיק

  של המעסיק
התפקיד ותחומי  

  ריותהאח
  תאריכי העסקה 

        

        

        

        

        

   
  תפקידים ציבוריים:   . 3
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  לעיל.   2פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהוðות ציבוריות שלא צויðו בשאלה 

  
  שðים אחורה.  ð4א להתייחס לתפקידים ðוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

  
  תאריכי מילוי התפקיד   התפקיד   הגוף 

      

      

      

      

      

  
  חברות בדירקטוריוðים בגופים מקבילים:   . 4

  
פירוט חברות בדירקטוריוðים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים 

  בין אם ציבוריים ובין אם שאיðם ציבוריים.  
  

  . אחורהשðים  ð4א להתייחס לכהוðות ðוכחיות ולכהוðות קודמות לתקופה של 
  

שם 
התאגיד/רשות/גוף  

  ותחום עיסוקו

תאריך התחלת  
הכהוðה ותאריך  

  סיומה

סוג הכהוðה 
(דירקטור חיצוðי  
או מטעם בעלי  

מðיות ככל שמדובר  
בדירקטור מהסוג  

ðא לפרט  –השðי 
  גם 

פעילות מיוחדת  
בדירקטוריון, כגון  
חברות בוועדות או  
  תפקידים אחרים  

        

        

        

        

        

        

  

 קשר לפעילות הרשות המקומית:  . 5

בעל עðיין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה  
לפעילות הרשות המקומית שבה אתה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה 
זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת 

  לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)? 
  

  שðים אחורה.   4ות ולקשרים ðוכחיים ולתקופה של  ðא להתייחס לזיק
  

  ðא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.  
  

או בגופים   לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור,  –"בעל עðיין" בגוף  
מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוðי לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא 
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התשכ"ח   ערך,  ðיירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עðיין  הðסחרים  1968  –כבעל  בתאגידים   ,
  ).1בבורסה

  
 ______________________________________________________________  

  
  1968-חוק ðיירות ערך, תשכ"ח

  
  "בעל עðיין", בתאגיד   

  
אגיד או מכוח ההצבעה בו,  מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המðיות המוðפק של הת ) 1( 

מי שרשאי למðות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מðהלו הכללי, מי  
עשרים   מחזיק  כאמור  שאדם  תאגיד  או  הכללי,  כמðהלו  או  התאגיד  של  כדירקטור  שמכהן 

רים  וחמישה אחוזים או יותר מהון המðיות המוðפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למðות עש
  וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעðיין פסקה זו. 

 
  יראו מðהל קרן להשקעות משותפות בðאמðות כמחזיק בðיירות הערך הכלולים בðכסי הקרן.    )א(

 
הערך    )ב( בðיירות  כמחזיק  הðאמן  את  גם  יראו  ðאמן,  באמצעות  ערך  בðיירות  אדם  החזיק 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בðיירות ערך רק   –האמורים, לעðיין זה, "ðאמן"  
לפי סעיף   כðאמן להסדר כמשמעותו  )(ו) או כðאמן, להקצאת מðיות  2(א)(46מכוח תפקידו 

 פקודת מס הכðסה.  ל 102לעובדים, בהגדרתו בסעיף  
 

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

  כן/לא 
  

  אם כן, פרט/י: 
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ________________________________ _____________________________________

___ _______________ ______  

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

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

  יש להתייחס לתפקידים ולכהוðות בהווה בלבד.  
  

ðא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבðטיים שðדרשו בשאלות 
לעיל (למשל, אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך 

  התחלת הכהוðה, סוג הכהוðה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון). 
  

בן1(  -"קרוב"    (-) הורי2זוג;  הורה,  צאצא, -)  בן  הורה,  ובðי-צאצאי  אחד  -זוג  כל  של  זוגם 
  ומי שסמוך על שולחðך.   –) איגוד שהוא בשליטתו;4זוגם; (-) אח או אחות ובðי3מאלה; (

  
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________
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__________________________ ___________________________________________

 ___________ _________________________ ____  

  
  זיקות לכפופים או לממוðים בתפקיד:  . 7

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

את/ מתקיימים שאליו  האם  אחרים?  בארגוðים  משותפת  בכהוðה  מכהðים  מועמד/ת,  ה 
זיקות  או  משפחה  קשרי  עסקיים,  קשרים  כמו  אחרות,  במסגרות  כפיפות  יחסי  ביðיכם 

  אחרות? 
  
  

  כן/לא
  

  אם כן, פרט/י: 
  

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

 ___________________________ __________________________________________

__________________________ _______ _______  

ועðייðים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לðיגוד עðייðים  . 8 תפקידים 
שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד האם ידוע לך על תפקידים ועðייðים שלא פורטו לעיל,  

  אותך במצב של חשש לðיגוד עðייðים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  
  

"קרוב": בן זוג, הורה, בן, בת ובðי זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותðת,  
   חם, חמות, חתן, כלה, ðכד או ðכדה, לרבות חורג או מאומץ. 

  
  כן/לא 

  
  כן, פרט/י:  אם

  
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ___________________________________ __________________________________

______________________________________________________________ _______

 __________________ ____ __________________  

 
תפקידים, עיסוקים, כהוðות ועðייðם של מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לðיגוד  . 9

  עðייðם? 
  

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהוðות ועðייðים אחרים של קרוביו האחרים, שאליהם 
לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים  

שע את/ה עסקיים).  שאליו  בתפקיד  עðייðים  לðיגוד  חשש  של  במצב  אותך  להעמיד  לולים 
  מועמד/ת? 
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  ðא להתייחס גם לאחים ולבðי זוגם ולקרובים שאיðם מדרגה ראשוðה.  

  
בשאלות   ðשאלת  שעליהם  לðושים  במיוחד  להתייחס  תפקידים   ð1-8א  (לדוגמה  לעיל 

גופים מקבילים, וקשר שיש להם  ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריוðים או ב
  לפעילות הרשות המקומית). 

  כן/לא
  

  אם כן, פרט/י: 
  

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_________________________________________________ ____________________

________________________ ________________________________ _____________

 ____________ __________________ __________  

  פירוט קורות חיים ועיסוקם:  . 10
  

ופירוט   השכלה  הכוללות  השאלון,  מילוי  ליום  מעודכðת  חיים  קורות  בðפרד  צרף/י  ðא 
  ל תאריכים. עיסוקים בעבר ובהווה, כול

  
  ðכסים ואחזקות: –חלק ב' 

  
  אחזקות במðיות:   . 11

  
פירוט החזקת מðיות בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או  

  של קרוביך. 
  

התשכ"ח   ערך,  ðיירות  בחוק  כמשמעו  בתאגיד  עðיין  כבעל  שלא  אחזקה  לפרט  צורך    1968  –(אין 
  ). 2הבתאגידים הðסחרים בבורס

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

  
  כן/לא 

  אם  כן, פרט/י:
  

שם המחזיק (אם    שם התאגיד/הגוף
המחזיק איðו 

  המועמד)

תחום עיסוק   % החזקות 
  התאגיד/הגוף 

        

        

לðיגוד   . 12 חשש  של  במצב  להעמידך  עשויים  בהם  שימוש  או  מכירתם   , שאחזקתם  ðכסים 
  עðייðים. 

  
האם קיימים ðכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש 

  בהם עשויים להעמידך במצב של ðיגוד עðייðים עם התפקיד שאליו אתה מועמד<
  

  בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחðך.  –"קרוב" 
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  כן/לא

  
  אם כן, פרט/י: 

  
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________________________________________ ___________________________

 _____________________________________________________________________

 _______________________ ___________________________________________ ___

 _____________________________ ___________  

 __________________________________________________ ____________  
  

  1968-חוק ðיירות ערך, תשכ"ח
  

  "בעל עðיין", בתאגיד   
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המðיות המוðפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו,   ) 2( 

מי שרשאי למðות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מðהלו הכללי, מי  
עשרים   מחזיק  כאמור  שאדם  תאגיד  או  הכללי,  כמðהלו  או  התאגיד  של  כדירקטור  שמכהן 

הון המðיות המוðפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למðות עשרים  וחמישה אחוזים או יותר מ 
  וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לעðיין פסקה זו. 

 
  יראו מðהל קרן להשקעות משותפות בðאמðות כמחזיק בðיירות הערך הכלולים בðכסי הקרן.   )ג(

 
כמחזיק  )ד( הðאמן  את  גם  יראו  ðאמן,  באמצעות  ערך  בðיירות  אדם  הערך   החזיק  בðיירות 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בðיירות ערך רק   –האמורים, לעðיין זה, "ðאמן"  
לפי סעיף   כðאמן להסדר כמשמעותו  )(ו) או כðאמן, להקצאת מðיות  2(א)(46מכוח תפקידו 

 לפקודת מס הכðסה.   102לעובדים, בהגדרתו בסעיף  
 

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

  חבות כספים בהיקף משמעותי:  . 13
  

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישðם, חייב כספים או ערב לחובות 
  או להתחייבויות כלשהם?  

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

  כן/לא
  אם כן, פרט/י: 

  
 ____ _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

________________ ____________________________________ _ ________________

 _______ _________________________  

  ðכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לðיגוד עðייðים.   . 14
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האם ידוע לך על ðכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב חשש לðיגוד  

  עðייðים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  
  

, של מקורביך, (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים ðא להתייחס לðכסים שלך, של קרוביך
עסקיים), של גופים שאתה בעל עðיין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עðיין  

  בהם. 
  

  ðא להתייחס גם לאחים ולבðי זוגם ולקרובים שאיðם מדרגה ראשוðה.  
  

עה בו, בין במישרין ובין  לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצב  –"בעל עðיין" בגוף  
בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או  

  יועץ חיצוðי לו.   
  

  כן/לא
  אם כן, פרט/י: 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

_____________________________ ____________________ ______________ ______

 ____________________ ____________  

האם את/ה או קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישðם, הייתם מועמדים ברשימה  . 15
תפקיד כלשהו בבחירות אלה    מילאתםכלשהי בבחירות האחרוðות לרשויות המקומיות או  

  מטעם אחת הרשימות שהתמודדו.
  

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

  כן/לא
  אם כן, פרט/י: 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

____________________________________________ _________________________

 ___________________________________ __________________ ________________

 __________________________ ______  
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  הצהרה:  –חלק ג'  
  

אðי החתום/ה מטה _________________________ ת.ז. ___________________ מצהיר/ה 
  בזאת כי: 

  
מלאים,   . 1 הם  ולמקורבי,  לקרוב  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  כל 

  .  ואמיתייםðכוðים 
  

מידיעה   . 2 הם  ולמקורבי,  לקרובי  לעצמי,  בקשר  זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  כל 
שבו אישי במקרה  וזאת  הידיעה,  למיטב  היא  ההצהרה  כי  במפורש  ðאמר  כן  אם  אלא  ת, 

  הפרטים איðם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או איðם ידועים לי מידיעה אישית. 
  

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עðיין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב  . 3
  של חשש לðיגוד עðייðים עם התפקיד. 

 
לðיגוד  . 4 חשש  של  במצב  להיות  לי  לגרום  שעלול  עðיין  בכל  מלטפל  להימðע  מתחייב/ת  אðי 

  עðייðים במילוי התפקיד, עד לקבלת הðחייתן של היועץ של הרשות המקומית בðושא. 
 

במהלך  . 5 יתעוררו,  או  בשאלון  הצהרותיי  בתוכן  שיðויים  יחולו  בו  במקרה  כי  מתחייב  אðי 
ð שלא  סוגיות  הרגיל,  לðיגוד הדברים  חשש  של  במצב  אותי  להעמיד  שעשויות  מראש,  צפו 

עðייðים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבðטי בכתב 
  ואפעל לפי הðחיותיו.    

 
  
  

 ______________        _______________     ________________  

  חתימה        שם        תאריך      

*****  
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  4מסמך 
  להעסקת מטפלים  חוזה

  360במסגרת תוכðית 
  2022לחודש  שðת  ðערך וðחתם בסח'ðין ביום 

  
        בין : 

  השירות הפסיכולוגי החיðוכי   –עיריית סח'ðין 
  04-6787432, טל. 30810, סח'ðין 35ת.ד.         

  (להלן :"העירייה")  
  

    לבין : 

  שם:                        ת.ז.  
  כתובת:
            טלפון:

  (להלן :"המטפל/ת")  
  

מטפל/ת   הואיל: בתור  שירותים  ðותðי  קבלðי,  בסיס  על  להעסיק,  רצוðה  על  הודיעה  העירייה 
תכðית חיזוק משאבי התמודדות   -במסגרת התוכðית הלאומית לילדים ובðי ðוער בסיכון 

  . גðי ילדים / בית ספר יסודי / בית ספר על יסודי -באומðויותבאמצעות טיפול 
  

בהיקף של    והואיל: ðבחר/ה למילוי התפקיד  / בחודש   עד _______והמטפל/ת  שעות בשבוע 
  לכל שעה כולל מע"מ, וכולל הוצאות וðסיעות.  _____ ₪בעלות של 

  
וברצון העירייה להעסיק את המטפל/ת בתðאים האמורים בחוזה זה ובðספח המצורף    והואיל:

לו והמסומן ðספח "א" בכפוף לשיðויים שיחולו מפעם לפעם בהיקף התפקיד לפי שיקול  
  דעתה הבלעדי של העירייה . 

  
ומדובר בהעסקה על בסיס קבלðי לתקופה קצובה ו/או על בסיס תקציב פעולה, ועם    והואיל:

ו/או בהעדר תקציב מתארים לכיסוי הוצאות ההעסקה של המדריכה   סיום התקופה 
  החוזה יבוא על סיומו באופן אוטומטי ללא כל צורך במתן בהודעה על כך מצד העירייה. 

  
  והמטפל/ת מסכים להתקשר עם העירייה בכפוף לתðאי חוזה זה .     והואיל:

  
  והחוזיים כמפורט בחוזה זה . וברצון הצדדים להגדיר את יחסיהם המשפטיים   והואיל:

  
  

  לפי כך הוצהר , והותðה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
  
 מבוא , ðספחים ופרשðות :  . 1

  
  המבוא לחוזה זה וðספחיו מהווים חלק בלתי ðפרד ממðו .  1.1

  
  אין להשתמש בכותרות הסעיפים לפרשðות החוזה .   1.2

 
 :  הצהרות המטפל/ת והתחייבויותיו/ה  . 2

  
וכי  2.1 פðקסי חשבוðות  מðהלת  כחוק,  עוסקת רשומה  כי היא  מצהירה  המטפל/ת/כה 

הכל   בתוקף  במקור  מס  לðיכוי  אישור  וכן  חשבוðות  פðקסי  ðיהול  אישור  ברשותה 
 .1976 –בהתאם להוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו 
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בהתחייב 2.2 קשור  איðו  ממðו המטפל/ת  המוðעים  כלשהם  אחרים  בחוזים  או  ות 

מלהתחייב על פי חוזה זה, ואין כל מðיעה אחרת על פי הדין להתקשרותו בהסכם זה  
  ולקיום כל חיוביו על פיו .  

  
מילוי  2.3 לצורך  טוב  גופðי  כושר  בעל  והוא  בריאותי  ליקוי  מכל  סובל  איðו  המטפל/ת 

  התפקיד ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה .  
 

 ן למטפל/ת כל רישום פלילי בקשר לעבירה פלילית שיש עמה קלון. אי 2.4
 

לעיל   2.3  –  2.2המטפל/ת יודיע לעירייה מיד , אם וכאשר מי מהצהרותיו בסעיפים   2.5
 ישתðו ו/או לא יהיו מדויקות . 

 
המטפל/ת בעל יכולת , כישורים וידע כלליים לצורך מילוי התפקיד בהתאם להוראות  2.6

 חוזה זה . 
  

2.7  , במומחיות   , במיומðות  עליו  שתוטל  עבודה  וכל  תפקידו  את  יבצע  המטפל/ת 
 מסירות , בðאמðות , וביושר . ב

 
 המטפל/ת ישמור על כללי הופעה והתðהגות ðאותים במגעיו עם מושאי תפקידו .  2.8

 
2.9  , ידיעותיו   , כישוריו  ואת  הדרושים  הלב  ותשומת  הזמן  כל  את  יקדיש  המטפל/ת 

 ðיסיוðו ומרצו למילוי התפקיד לתועלת העירייה .  
 

על במסגרת הðהלים, תקðון והסדרים בתקופת עבודתו בעירייה ובמילוי התפקיד יפ 2.10
כפי שייקבעו על  ידי העירייה מעת לעת וכן בהתאם להðחיות ולהוראות שיðתðו לו 

 מדי פעם על ידי העירייה , מðהל מחלקת הרווחה או מי שיקבע על ידה .  
 

ידוע לו כי העירייה מתקשרת עמו בחוזה זה בהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו  2.11
בלי לפגוע בכלליות האמור , על הצהרתו הברורה כי אין לכל מעסיק בחוזה זה , ומ

העירייה  אשר  וסוג  מין  מכל  שהיא  התחייבות  או  חבות  כל  המטפל/ת  של  אחר 
 אחראית או עשויה להיות אחראית לה .  

 
 : תקופת ההתקשרות  . 3
  

קופה המטפל/ת מבין ומסכים כי היðו עובד/ת על בסיס קבלðי וזאת באופן זמðי ו/או ארעי לת
לשעות עבודתו   בגיðה תשולם בהתאם  להלן אשר התמורה  וידועה מראש כמפורט  קצובה 

  בפועל בלבד והעירייה מתחייבת להעסיקו בהתאם לצרכיה בלבד .  
  

תקופת ההתקשרות תחל ביום ____________ , ויראו את הוראות הסכם זה כחלות מיום  
  . _________________ תחילת ההתקשרות עם המטפל/ת ותסתיים ביום 

  
, מובהר כי בתאריכים חופשות / חגים, לאור אי פעילות במוסד  לגרוע באמור לעיל  מבלי 

  הלימודי בו יועסק המטפל/ת מבין ומסכים כי בתקופה זו לא יעבוד ולא ישולם לו שכר . 
  

מתבטל  התקופה  סיום  ועם  מראש,  וידועה  קצובה  לתקופה  בחוזה  מדובר  בזאת  מובהר 
  אש מצד העירייה.  החוזה ללא כל צורך בהודעה מר

  
על אף האמור לעיל תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  

חודשים כל אחת, ובלבד שתודיע על כך למטפל/ת   12ההתקשרות בשתי תקופות ðוספות של 
  ימים לפחות לפðי סיום תקופת ההתקשרות או ההארכה לפי העðיין.  30בכתב  
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 :התמורה . 4
  

שעת המטפל/ת   4.1 לכל   ₪  ___________ של  כולל  בסכום  טרחה  לשכר  זכאי  יהיה 
 עבודה כולל מע"מ וכולל כל העלויות הðלוות לרבות הוצאות ðסיעות וכו'. 

  
המ  4.2 כל  בתשלום  יישא  המטפל/ת  כי  בזה  ומוסכם  מוצהר   , ספק  הסר  סים ילמען 

שהוא יקבל החלים עליו כדין בגין כל הסכומים שישולמו לו ו/או ההטבות האחרות  
לפי חוזה זה , והעירייה תהא רשאית לðכות מן התמורה ו/או מן הסכומים האחרים 

 סים כחוק , בהתאם להוראות החוק .  ימ
  

 :סיום החוזה  . 5
  

  סיום החוזה יהיה כמפורט בðספח א' , אלא אם כן הובא לידי סיום עוד קודם לכן .  5.1
  

לעיל, רשאי כל אחד מהצדדים לחוזה להביאו לידי סיום על   3על אף האמור בסעיף   5.2
תהא  העירייה   . השðי  לצד  בכתב  שתימסר   , חוק  פי  על  מוקדמת  הודעה  מתן  ידי 

מטפל/ת לסיים את עבודתו בעירייה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי , להורות ל
ביום מתן ההודעה המוקדמת הð"ל ו/או להוציאו לחופשה בתשלום עד לתום תקופת 

  ההודעה המוקדמת .  
  

כל הפסקת עבודה על ידי המטפל/ת שלא לפי סעיף זה תיחשב בהפרת החוזה על ידו  5.3
 . 

  
המðויים   לא תיחשב הבאת החוזה לידי סיום על ידי העירייה בכל אחד מהמקרים 5.4

יהא  לא  כן  (ועל  זה   חוזה  הוראות  להפרת  ו/או  המטפל/ת  של  לפיטוריו/ה  להלן 
  המטפל/ת במקרה כזה זכאי לפיצויי פיטורין ו/או להודעה מוקדמת) :  

 
חוזרת   .א הפרה   , זה  חוזה  לצורך   , יסודית  הפרה  חוזה  יפר  והמטפל/ת  במידה 

יא להפרה יסודית . וðשðית של הוראות חוזה זה לאחר מתן אזהרה תיחשב גם ה
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן זה לעיל יראו הפרה יסודית של החוזה 
גם כל אלה מאלה: הפרת משמעת באופן חמור , גðיבה או חבלה ברכוש העירייה 
, עבודה במקום אחר בלא אישור ובכתב של העירייה , היעדרות מהעבודה ללא 

    ימים.  5רשות למשך תקופה העולה  על 
  
במידה שייקבע שהמטפל/ת ðהג שלא ביושר כלפי העירייה או פעל בחוסר ðאמðות   .ב

  או מהימðות כלפיה .  
 

יורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון או  בעבירה אחרת   .ג במידה והמטפל/ת 
שðסיבותיה מבחיðה מוסרית היו כאלה שהעירייה בדעה שהמשך העסקתו של 

 שהוא מבצע.  המטפל/ת יגרום ðזק לעירייה או לעבודה
 

 המטפל/ת הצהיר בחוזה זה הצהרה שאיððה ðכוðה .    .ד
 

בסעיף   5.5 המðויים  לפיצויי   5.4בכל אחד מהמקרים  זכאי  המטפל/ת  יהיה  לא  דלעיל 
פיטורין גם אם הובא החוזה לידי סיום על ידו טרם שðודע לעירייה על עילת פיטורין 

  האמור .   5.4בלא פיצויים מאלה המðויות סעיף 
  

העסקתו בעירייה ימסור המטפל/ת לעירייה לאלתר את מפתחות המשרדים   עם סיום 5.6
בידי  והמצוי  לעירייה  ציוד אחר השייך  כל  וכן  ברשותו  יהיו כאלה) המצויים  (אם 
המטפל/ת למðהל לא תהא כל זכות עכבון על כל חומר, מסמכים, רכב, ציוד וכיו"ב, 

החזיר את הציוד שקיבל המצויים ברשותו והשייכים לעירייה, המטפל/ת מתחייב ל
הציוד  את  המטפל/ת  יחזיר  לא  אם  סביר.  בלאי  למעט  שקיבלו,  כפי  תקין,  במצב 
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המגיעה  האחרוðה  מהתמורה  שוויו  את  לðכות  העירייה  רשאית   , לעיל  כאמור 
  למטפל/ת , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש לעירייה כלפי המטפל/ת .  

  
  
 

 כללי : . 6
  

חוזה זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים וכל הבטחה, התחייבות, הסכמה זיכרון  6.1
- דברים או מצג, שðעשו בין הצדדים , אם ðעשו קודם לחתימתו, בין בכתב ובין בעל

פה , הðם בטלים ומבוטלים בזה ואין לעשות בהם כל שימוש ראייתי כðגד העירייה. 
לא אם כן ðקבעו אלה במפורש בחוזה המטפל/ת לא יהא זכאי לכל תמורה או הטבה א

  זה או בðספחיו .  
  

ידוע למטפל/ת כי קביעת השכר והתשלומים האמורים בðספח א' , מותðים במימון  6.2
שיתקבל מהרשויות הðוגעות לעðיין וכי הוא מוותר מראש על כל טעðה ומעðה בקשר 

  לכך . 
 

מבלי לפגוע בכלליות יתר הוראות , חוזה זה , הרי כל צד שיפר חוזה זה יהיה חייב  6.3
ם שðגמרו ו/או שיגרמו לצד המקיים את החוזה לפצות את הצד השðי בגין כל הðזקי

 . 
 

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי חוזה זה ו/או  6.4
על פי כל דין  , מסכים בזה המטפל/ת מראש כי בכל מקרה של הפרת הוראת חוזה  

למקרה זה , תהא העירייה רשאית לבקש ולקבל ðגדו צו מðיעה או ביצוע בעין בהתאם  
 , אפילו הוגשה הבקשה במעמד צד אחר .  

 
במקרה שיקבע כי הוראה או הוראות מהוראות חוזה זה איðה/איðן ðיתðת/ðיתðות  6.5

לאכיפה או שהיðה/הðן חסרת/חסרות תוקף מטעם כלשהו , לא יהא בכך כדי להשפיע 
 או לפגוע בחוקיותן , תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות החוזה . 

 
6.6 ðעות מצד העירייה במקרה של אי עמידת המטפל/ת באיזו התחייבות ויתור או הימ

מצד  מðיעות  או  הימðעות   , כוויתור  תיחשב  לא  זה  חוזה  פי  על  מהתחייבויותיו 
העירייה או לכפיה בכל מקרה שלאחר מכן וגם לא כוויתור של העירייה על התרופות 

 המוקðות לה בגין הפרות אלה על פי החוזה ו/או הדין . 
 

לב הצדדי 6.7 בתום   , בðאמðות  בחוזה  התחייבויותיהם  כל  אחר  למלא  מתחייבים  ם 
ומתוך יחסי אמון , סכסוכים הðובעים או הקשורים בחוזה זה , לרבות פירושו ידוðו 

 בבית הדין לעבודה או בבתי המשפט המוסמכים , לפי העðיין , באור חיפה בלבד . 
 

הן כðקוב בכותרתו והודעה   כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות על פי חוזה זה 6.8
שעות משעת שðשלחה אלא אם   72שתישלח בדואר תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה  

כן יוכח שðתקבלה קודם לכן ואם ðמסרה ביד למטפל/ת או לאחד ממðהלי העירייה 
 מיד .   –, בהתאם למקרה 

  
וכי  6.9 לו שלעירייה מוðה חשב מלווה מטעם משרד הפðים  ידוע  כי  המטפל/ת מצהיר 

תוקפו של חוזה זה מותðה, בין היתר, בחתימת החשב המלווה יחד עם יתר מורשי 
  החתימה בשם העירייה. 

  
  

  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  

   ___________________           ___________________  
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  המטפל/ת              העירייה    


