איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון
הליך פומבי מס' 17\2021
מינוי פרוייקטור בתחום הפיתוח והתכנון של שירותים
אזוריים

אוקטובר 2021

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

הליך פומבי מספר  17\2021למתן שירותי תכנון ופיתוח שירותים חברתיים לאיגוד ערים אשכול
רשויות יהודה ושומרון
תנאי המכרז
 .1כללי
א .אשכול רשויות יהודה ושומרון הינו איגוד ערים המונה  16רשויות מקומיות ופועל ליצירת שיתופי
פעולה ,איגום משאבים וניצול היתרון לגודל בין הרשויות המקומיות החברות בו.
ב .איגוד ערים אשכול רשויות יו"ש (להלן  -האשכול) ,פונה למועמדים העונים על דרישות מכרז זה
(להלן  -המציע) ,למתן שירותי פיתוח ,ליווי ,ניתוח נתונים ובניית תוכניות עבודה בתחום הפיתוח
הכלכלי ,והכל על פי תנאי הליך זה.
ג .הזוכה בהליך יהיה מציע אשר עומד בתנאים ואשר ייבחר ע"י ועדת המכרזים של האשכול
בהתאם להמלצת ועדה מקצועית ובהתאם לקריטריונים שנקבעו לבחירה.
 .2טבלת ריכוז נתוני המכרז
נתון

נושא
כתובת מפרסם ההליך

רחוב רחבעם זאבי  4קרני שומרון

אשת הקשר מטעת האשכול

נעה ג'קסון
טלפון 050-4063100 :
דוא"לnoa@eyosh.org.il :

יום פרסום המודעה בעיתונות

יום חמישי 7.10.2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום רביעי  13.10.2021בשעה 12:00

מועד הפצת התשובות לשאלות ההבהרה

יום שני 18.10.2021

מועד אחרון להגשת הצעה בתיבת המכרזים

יום ראשון  24.10.2021בשעה 12:00

מועד פתיחת תיבת המכרזים

יום ראשון  24.10.2021בשעה 12:30

במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלה לעיל לבין הרשום בגוף המכרז ,יקבעו הנתונים הרשומים
בטבלה זו.
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הזוכה ישמש פרוייקטור בתחום תכנון ופיתוח שירותים אזוריים הן בהיבטים כלכליים והן
סביבתיים .בתפקידו ,בין השאר ,ירכז וינהל מכרזים והתקשרויות מטעם האשכול עבור רשויות

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:
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האשכול ,יעמוד בקשר רציף עם גורמי התפעול ברשויות ,יאסוף נתונים ,ינתח את הצרכים,
המגמות והשווקים בתחומים בהם עוסק האשכול .פירוט תחולת התפקיד המלאה ודרישות
התפקיד מפורטות בנספח א.2-
הפרוייקטור עשוי לבצע משימות נוספות ,גם אם אינן מפורטות בנספח א ,2-בהתאם לדרישות
מנכ"לית האשכול.
התמורה עבור ביצוע מלא של מתן השירות הינה  ₪ 100לשעת עבודה כולל מע"מ ,היועץ יידרש
לזמינות של עד  180שעות לחודש.
הזוכה יגיש מדי חודש את פירוט השעות שעבד ,כמפורט בנספח ב.2-
מודגש כי התמורה בהליך זה נקבעה מראש ואין אפשרות להגיש הצעת מחיר גבוהה/נמוכה ממנה
(המחיר לא מהווה מדד כלשהו בבחינת ההצעות).
נדרשת זמינות לתחילת עבודה מיום .1.11.2021
תקופת ההתקשרות הינה שנה מיום החתימה על החוזה .האשכול שומר לעצמו את הזכות
להאריך את החוזה בשתי ( )2תקופות נוספות ,בנות שנה כל אחת ,ובסה"כ עד שלוש ( )3שנים.

.10

מסמכי ההליך המפורטים להלן ,שכולם ללא יוצא מן הכלל יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע:
 .iתנאי ההליך (מסמך זה)
 .iiנספח א :1-הצהרת המשתתף בהליך.
 .iiiנספח א :2-הגדרת התפקיד ותחומי אחריות.
 .ivנספח א :3-משימת בית להגשה
 .vההסכם שייחתם עם המציע הזוכה
 .viנספח ב :1-שאלון לאיתור ניגוד עניינים
 .viiנספח ב :2-פורמט דיווח שעות
יש לחתום על כל מסמכי ההליך ועל החוזה ,על כל עמוד ועמוד ,ולצרפם להצעה.
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את ההצעה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים
הנמצאת במשרדי האשכול ,רחוב רחבעם זאבי  4קרני שומרון ,סמוך למבנה החברה הכלכלית
לקרני שומרון ,לא יאוחר מיום א' בתאריך  24.10.2021בשעה  .12:00יש לתאם את ההגעה
מראש בטלפון .050-4063100
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שאלות הבהרה ניתן להעביר לעוזרת מנכ"לית האשכול ,גב' נעה ג'קסון ,לא יאוחר מיום ד'
בתאריך  13.10.2021בשעה  ,12:00בדוא"ל  .noa@eyosh.org.ilתשובות יפורסמו באתר
המועצה המקומית קרני שומרון ,לא יאוחר מתאריך  18.10.2021הן תהוונה חלק בלתי נפרד
ממסמכי ההליך.
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הליך בחירת הפרוייקטור ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה בהליך יהיו בהתאם למסמכי
ההליך המלאים.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:
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א.
ב.
ג.
ד.

תנאים להשתתפות בהליך:
על המציע להיות בעל ניסיון רלוונטי של עבודה בתחום אנליזת הנתונים וכתיבת תוכניות
עסקיות.
על המציע להיות בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה .יש לצרף תעודות השכלה
להצעה.
אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של המציע לבין השירותים המבוקשים בהליך זה.
המציע צירף להצעתו את משימת הבית שההנחיות לכתיבתה מופיעות בנספח א.3-
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א.
ב.

הליך בחירת הזוכה
בשלב הראשון תיבחן עמידת כלל המועמדים בתנאי הסף.
בשלב השני תיבחנה משימות הבית שהגישו המועמדים ,ויסומנו שלוש ( )3המשימות הטובות
ביותר ע"י מנכ"לית האשכול.
שלושת המועמדים שהגישו את משימות הבית הטובות ביותר יזומנו לראיון בזום שיעסוק בין
השאר במשימת הבית.
מנכ"לית האשכול תביא את המלצתה ,שתתגבש לאחר קריאת משימות הבית וקיום הראיונות
למועמדים ,בפני ועדת המכרזים של האשכול אשר תקבל את ההחלטה בנוגע לזוכה במכרז זה.
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תנאים כלליים:
א .אם תמצא סתירה בין מסמכי ההליך ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם ,יהיה האשכול
רשאי לבחור ,לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט ,את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף
של מסמכי ההליך ,ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי
הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי האשכול .כל סתירה ו/או אי התאמה בין
מסמכי ההליך השונים ,ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך ,יפורשו באופן המרחיב
את חובות המציע ו/או את זכויות האשכול.
ב .האשכול רשאי לבטל את ההליך בכל עת ו/או לא לקבל הצעה כלשהי.
אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו,
יש להודיע על כך ללא דיחוי לאשכול בכתב .הודעה כאמור יש למסור לפחות  5ימים לפני המועד
האחרון להגשת ההצעות .במידת הצורך תפורסם הבהרה באתר האינטרנט של המועצה
המקומית קרני שומרון .על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו,
ותשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
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המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ההליך וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים על
מנת לחקור את תנאי ההתקשרות עם האשכול לאספקת השירותים .המציע יהיה מנוע מלטעון
ו/או לבסס תביעה כלשהי כנגד האשכול עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים
לאספקת השירותים וקיום יתר התחייבויותיו עפ"י הליך זה.

ג.
ד.
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חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

א.

ב.

ג.

ד.

ה.
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האשכול שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי בתנאי שוויתור
כזה לא יגרום נזק לאשכול .האשכול יהא רשאי ,אך לא חייב ,לאפשר למציע שהצעתו חסרה
ו/או פגומה ,לתקן ו/או להשלים את הצעתו ,לפי שיקול דעתו המלא ,בתנאים שיקבע.
האשכול שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה ,או את כולן ,ולבטל את ההליך ,הכל לפי
שיקול דעתו המלא והבלעדי .במקרה של ביטול לא תהיה למציעים כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בשל כך ולא יהא האשכול חייב לפצות את המציעים ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.
האשכול שומר לעצמו את הזכות לבצע חקירות אודות המציעים ,לפי ראות עיניו ,כולם או
מקצתם ,בין היתר אודות עברם וניסיונם ,וכן את הזכות לדרוש הבהרות והסברים להצעות,
על מנת לבחון את כושרם של המשתתפים ו/או התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם ,כדי
להביא אותם בחשבון במסגרת שיקוליו בבחינת הממד האיכותי .מציע שיימנע משיתוף פעולה
מלא עם האשכול ,לשביעות רצונו ,בנוגע לחקירות ו/או לדרישה להבהרות ו/או ימסור מידע
לא נכון ו/או חלקי ו/או מטעה ,לאשכול או מי מטעמו ,יהיה האשכול רשאי לפסול את הצעתו.
במסגרת בחינת עמידתו של המציע בדרישות הניסיון המוכח הקודם ,שומר האשכול לעצמו
את הזכות לבחון כל נתון רלוונטי לדעתו הקשור במציע ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:
ניסיונם הקודם של גופים אחרים ,לרבות האשכול עצמו ורשויות האשכול ,עם המציע ורמת
שביעות הרצון של אותם גופים משירותו של המציע ,סיבות להפסקת התקשרות של גופים
אחרים עם המציע ,סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם המציע ,רמת
אמינותו של המציע וכן רמתו המקצועית .המציע ,בהגשת הצעתו ,נותן הסכמתו לעריכת
בדיקות אלו.
המציע מתחייב לעדכן את האשכול ,ללא דיחוי ,בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר,
במידה וקרה השינוי ו/או העדכון בתקופה שבין הגשת מסמכי ההליך ועד לקבלת ההחלטה
בדבר ההצעה הזוכה.

הבהרות ,שינויים והארכת מועדים:
א .האשכול רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות להליך זה ,לתת הבהרות ,וכן
להכניס שינויים ותיקונים מכל סיבה שהיא במסמכי ההליך ,לרבות הארכה של המועד
האחרון להגשת הצעות.
ב .ההבהרות ,השינויים והתיקונים ,כאמור ,יפורסמו באתר המועצה המקומית קרני שומרון
בלבד .למען הסר ספק יובהר שהודעות כנ"ל לא ישלחו למציעים בדוא"ל.
ג .על המציע לצרף להצעתו את ההבהרות ,השינויים והתיקונים כשהם חתומים על ידו ,ואלה
יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
ד .יובהר כי ההבהרות ,השינויים והתיקונים מטעם האשכול ,יחייבו את האשכול כאשר בכל
מקרה של סתירה בינם לבין מסמכי ההליך ו/או לבין הבהרות ,שינויים ותיקונים קודמים
מטעם האשכול ,כוחם של האחרונים יהיה עדיף.
ה .האשכול לא יישא באחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למשתתפי ההליך ואלה לא יחייבו
אותו.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

ו .האשכול יהיה רשאי ,בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לדחות את המועדים
הנקובים בהליך זה ,בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר .הודעות על דחייה כאמור יפורסמו
באתר המועצה המקומית קרני שומרון .על המועדים החדשים שיקבעו על ידי האשכול ,אם
וככל שיקבעו ,יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם .להסרת ספק מובהר
שאין באמור בסעיף זה לעיל ,משום התחייבות ו/או הבטחה של האשכול למתן ארכה כלשהי,
ולא תהיה למשתתפים בהליך זכות לדרוש מהאשכול ארכה כלשהי.
הצעת המשתתף ,אופן הגשתה ואופן ניהול ההליך:
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א .המציע ימלא ויחתום על כל מסמכי ההליך ,על כל עמוד ועמוד ,ימלא את כל הפרטים
הנדרשים ,בדיו כחול .המסמכים יוכנסו במקור למעטפה הנושאת את שם ומספר ההליך,
למעטפה זו יש להכניס גם את כל המסמכים שחובה על המציע לצרף להצעתו כנדרש בהליך
זה ,חתומים כדין ע"י המציע.
ב .אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר.
ג .יש למסור את המעטפה במקום ובמועד המפורטים בסעיף  9לעיל.
ד .אין לשלוח הצעות בדואר ,דואר אלקטרוני או פקסימיליה.
ה .מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים ו/או מסמכים שימסרו שלא באמצעות
מסירה ידנית לתיבת ההצעות ,יפסלו.
ו .אין לרשום כל הערה ,הסתייגות ,שינוי ,תוספת ,מחיקה וכיו"ב במסמכי ההליך וההצעה ,בין
בגוף מסמכי ההליך וההצעה ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר כלשהו ,אלא אם הדבר
נתבקש במפורש במסמכי ההליך .כל רישום כאמור יחשב כאילו לא קיים .ובמידה ולדעת
האשכול הרישום הוא מהותי -יהא רשאי האשכול לפסול את ההצעה.
ז .פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום א' 24.10.2021 ,בשעה  .12:30מעמד זה הינו פומבי.
מציעים שמעוניינים בכך יוכלו לצפות בו בצורה מקוונת .קישור לצפייה ישלח מבעוד מועד
לדוא"ל שמסר המציע במעמד הגשת ההצעה בתיבת המכרזים.
ח .ראיונות למועמדים שהמשימה שהגישו ידורגו בשלושת המקומות הראשונים ייערכו בפני
מנכ"לית האשכול ועוזרת מנכ"לית האשכול במועד שיפורסם למועמדים שיעברו לשלב
הראיונות .ככל שמציע לא יגיע לראיון אליו זומן ,יהא האשכול רשאי לפסול את הצעתו.
האשכול יהיה רשאי לקבוע יום ראיונות נוסף על פי הצורך.
הודעות ונציגות
.21
א .כל מציע ימסור במעמד מסירת מסמכי ההליך את שמו ,כתובתו המלאה ,מספר טלפון וכתובת
דוא"ל.
ב .כל הודעה שתשלח על ידי האשכול בדואר רשום לפי המען שמסר הרוכש ,תחשב כאילו נתקבלה
על ידי הרוכש כעבור ( 72שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר.
הודעה שתשלח בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל שנמסר על ידי הרוכש ,תחשב שנתקבלה
בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה ,שניתן עליו אישור טלפוני.
חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

בכבוד רב,
קרן גפן – מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נספח א :1-הצהרת משתתף בהליך המינוי
לכבוד :אשכול יהודה ושומרון
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי ההצעה (להלן" :ההליך") למינוי
פרוייקטור בתחום פיתוח ותכנון שירותים אזוריים (להלן" :השירותים") ,לרבות ההסכם
ונספחיו ,בחנתי אותם בחינה מדוקדקת וזהירה ,ואני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות
הכרוכות בהם.
אני מסכים בזה שהאשכול חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,לדחות כל הצעה או את כל
ההצעות או לבטל את ההליך ,למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר
בשבילו ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האשכול.
אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו ,מחייב אותי ההסכם עם המסמכים המצורפים
אליו כאילו היה חתום על-ידי ,ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם ,במועד
שייקבע על ידי האשכול.
הנני מצהיר ומתחייב בזה כי:
הנני בעל מיומנות ויכולת מקצועית הדרושה לאספקת השירותים נשוא הליך זה.
א.
ידוע לי כי במידה ויתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות בהצעה ו/או
ב.
במסמכי ההליך הכלולים בהצעה אינה נכונה במלואה ,יהיה האשכול רשאי לפסול את
הצעתי ,ובמידה ונחתם כבר ההסכם ,יהיה האשכול רשאי לבטלה מבלי שיהיה חייב
בפיצוי ו/או תשלום כלשהו עקב ביטול ההסכם.
אני מצהיר כי הנני עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה ,לפי המקרה ,כמפורט להלן:
הנני בעל ניסיון רלוונטי של עבודה בתחום אנליזת נתונים וכתיבת תוכניות עבודה
א.
יישומיות.
רצ"ב להצעה זו קורות חיים ,העתקים של תעודות השכלה ,רשימת ממליצים (איש קשר,
ב.
תפקיד ופרטי התקשרות) של מעסיקים ו\או לקוחות איתם עבדתי ,המלצות.
אין ניגוד עניינים בין עיסוקי האחרים לבין השירותים המבוקשים בהליך זה .רצ"ב
ג.
להצעה זו שאלון לאיתור ניגוד עניינים מלא וחתום על ידי ,ובו פירוט מלא של מכלול
העבודות וההתקשרויות שלי ,אל מול האשכול ,מועצת האשכול או עובדים בכירים .כן
פירוט כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.
אני מצהיר כי הבנתי את הוראות מסמכי ההליך על פרטיהן ,קיבלתי מהאשכול לשביעות רצוני
המלאה ,כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעתי ,בחנתי ובדקתי
את כל התנאים והנסיבות הקשורים באספקת השירותים ,ובהתבסס על כל אלה אני מגיש את
הצעתי זו.
הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי כמפורט בהוראות
למשתתפים בהליך ,ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת
הבדיקות והחקירות האמורות ,לרבות הגשת מסמכים ומתן הסברים נוספים ,אשר יידרשו על
ידיכם לצורך בחינת הצעתי.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

.8

.9

.10

.11

.12

אם תחליטו לקבל הצעתי ,אני מתחייב בזה כדלקמן:
לקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותיי במסמכי ההליך בכלל ובהסכם בפרט.
א.
להתחיל במתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה במסמכי ההליך ובהסכם
ב.
ולבצע חפיפה עם הגורם המספק לכם את השירותים כיום ,הכול בהתאם להוראות
ההסכם ולשביעות רצונכם המלאה.
אני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או באיזה
מהנתונים הדרושים לבחינת הצעתי ,וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתי ועד למועד ההכרזה
על הזוכה ,וידוע לי שתהיו רשאים למחוק אותי מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים
האמורים שינוי אשר ייראה לכם מהותי ,בין אם נודע לכם על כך ממני ובין אם נודע לכם על כך
בדרך אחרת.
אני מצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו ,מחייב אותי ההסכם על כל המסמכים
המצורפים אליו ,וגם אם לא אקיים התחייבויותיי לחתום על ההסכם ,תחשב הצעתי וקבלתה
על ידי האשכול בכתב כהסכם מחייב בין האשכול לביני ,מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של
האשכול כמפורט במסמכי ההליך.
בעצם הגשת הצעה זו ,אני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי ההליך ואני מוותר
בזה ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל התנאים לאספקת השירותים ו/או
לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההליך ,לרבות סבירותם.
הצהרתי זו ניתנה ביום ____________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ההליך
ורצוני החופשי.

שם המציע______________________ :

חתימת המציע___________________ :

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נספח א :2-הגדרת התפקיד ודרישות
תחומי אחריות:
איסוף צרכים ונתונים מרשויות האשכול וממקורות מידע רלוונטיים נוספים.
ניתוח הצרכים ,המגמות והשווקים וגזירת משמעויות תפעוליות וכלכליות.
בניית תוכניות עסקיות.
הפקת מכרזים בהתאם לתוכנית העבודה לרבות חקר שוק של התחום בו נערך המכרז.
קידום התקשרות עם יועצים מקצועיים בהתאם לצורך.
עבודה משותפת עם היועץ המשפטי ויועץ הביטוח של האשכול.
הטמעת צרכי הרשויות במכרז ,תוך שמירה על איזון בין עלות לאיכות השירותים והמוצרים.
קידום תכניות ופרויקטים ,בכפוף להנחיות מנכ"לית האשכול.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"לית האשכול.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נספח א :3-הנחיות להגשת משימת בית

חברת "  " M.A.Y.A GREENשמתמחה באנרגיה מתחדשת פיתחה טכנולוגיה מתקדמת למתן
פתרונות בתחום עיסוקה .החברה מבקשת לבחון את סיכויי החדירה שלה לשווקים עם הטכנולוגיה
החדשה.
הצג\י סקירה קצרה המתייחסת להיבטים הבאים:
 .1מהם האתגרים העומדים בפני החברה בשלב זה?
 .2מה הם שלבי העבודה בתכנון מהלכי השיווק והכניסה לשווקים?
 .3מה יהיו המהלכים העיקריים שעל החברה לנקוט אשר יובילו להצלחת החברה להגיע לקהלי
היעד?
את הסקירה יש להציג על גבי שלושה שקפים בלבד בתוכנת POWERPOINT

קריטריונים לבחינת משימת הבית:
הקריטריון

ניקוד (מתוך )100

תוכן ורציפות

 50נק'

הצגת נתונים רלוונטיים ,המצגת משקפת תוכן משמעותי ,רצף מחשבתי
איכותי הניכר בצורת ההצגה.
 20נק'

יצירתיות
כיווני מחשבה מקוריים ,מגוון פתרונות ,חשיבה מחוץ לקופסא

 30נק'

רהיטות ,ענייניות ותמציתיות
כתיבה מעניינת ,טיעונים מובנים והולמים את דרישת העבודה .הימנעות
מניסוחים וחלקים מיותרים.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

חוזה
הסכם מס'______________
שנערך ונחתם ____________ביום _______ לחודש ________ תשפ"ב
ביום __________ לחודש ________ 2021

אשכול רשויות יהודה ושומרון

בין:

(להלן – "האשכול")

מצד אחד

לבין:

__________________ת.ז_________________ .
(להלן – "פרוייקטור" או "נותן השירות")

מצד שני
הואיל:

והאשכול פרסם הליך לקבלת הצעות למינוי פרוייקטור בתחום פיתוח ותכנון שירותים
אזוריים (להלן – "השירותים");

והואיל:

ובסיומו של ההליך נבחר נותן השירות לשמש כפרוייקטור כאמור;

והואיל:

והאשכול מעוניין לשכור את שירותיו של נותן השירות ;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד הימנו.

.2

נותן השירות מאשר ומצהיר כדלקמן:
א)

כי יש לו ידע ,ניסיון ,יכולת מיומן ומספיק לצורך ביצוע השירותים נושא הסכם זה.

ב)

כי ראה ובדק את כל הנתונים הנדרשים לו לשם ביצוע מלא ומושלם של השירותים ,וכי
הוא מסוגל למלא אחר כל דרישות האשכול.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

ג)
.3

כי על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,התמורה האמורה להלן הינה מספיקה וכוללת את כל
הוצאותיו בגין ביצוע יעיל ומיומן של השירותים.

השירותים עפ"י הסכם זה פירושם :מתן שירותים בתחום איסוף וניתוח נתונים ,בניית תוכניות
עסקיות ,בדיקת כדאיות ,מגמות ושווקים עבור שירותים שונים אותם בכוונת האשכול לפתח,
לפי צורכי האשכול .למען הסר ספק ,מוסכם בזה בין הצדדים ,כי מבלי למעט מכלליות האמור
לעיל ,יבצע נותן השירות במסגרת העבודות את המטלות הבאות ,הכל בתיאום עם האשכול:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

יאסוף נתונים ,יעבד ויכין מצגות וניירות עמדה
יכין ניתוח של נתונים לטובת גיבוש תמונה לקידום פעולות האשכול.
יקדם כתיבת מכרזים תוך תיאום כל הגורמים הרלוונטיים
יוביל מהלכים לגיוס משאבים ככל שיידרש (הגשת קולות קוראים וכדומה)
יטפל בנושאים לקידום האשכול בהתאם לדרישות מנכ"לית האשכול

.4

נותן השירות יבצע את העבודות בכל מקום בו תורה לו מנכ"לית האשכול .כמו כן ,נותן השירות
ישתתף בכל ישיבה שהאשכול יקיים ו  /או ישתתף ונוכחותו תידרש.

.5

א)

בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,ישלם האשכול תשלום שעתי בכפוף
להגשת דיווח שעות חודשי ,בתעריף של  ₪ 100לשעת עבודה כולל מע"מ .היקף
ההתקשרות החודשי יהיה בהתאם להזמנת רבעונית חתומה ע"י מנכ"לית האשכול או מי
מטעמה.

ב)

התשלום יאושר ע"י האשכול בתוך  10יום מיום אישור דרישת התשלום ודו"ח השעות
החודשי .דרישת התשלום ודו"ח השעות יוגשו בתום כל חודש קלנדרי .כל דיווח יתייחס
לחודש אחד של מתן שירות (על פי הפורמט בנספח ב .)2-התשלום יבוצע לאחר אישור
הדרישה.

ג)

המנכ"לית תהא רשאית שלא לאשר את החשבונית ,כולה או חלקה לתשלום ,וזאת אם
לדעת מנכ"לית האשכול לא מילא נותן השירות אחר התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולן
או חלקן.

א)

למען הסר ספק ,מוסכם בין הצדדים ,כי הסכומים דלעיל הינם סופיים ומוחלטים
וכוללים את כל הוצאותיו של נותן השירות.

ב)

מובהר בזה ,כי נותן השירות לא יהא רשאי לשכור שירותים של גורמים חיצוניים מבלי
לקבל לכך את אישור נציג מנכ"לית האשכול בכתב ומראש.

.6

לא קיבל נותן השירות אישור כאמור ,לא יהא האשכול מחוייב לשאת בתשלום הוצאותיו
ושכרו של הגורם החיצוני ,ואם יעשה כן ,יהיה האשכול רשאי להפחית את שכרו
והוצאותיו משכר נותן השירות האמור בס'  6לעיל.
.8
.9

נציג האשכול לצורך ביצוע הסכם זה הוא מנכ"לית האשכול ,או כל מי שתמנה מעת לעת.
א)

הסכם זה הינו לתקופה בת  12חודשים מיום __________ ועד יום ___________

ב)

מוסכם כי האשכול יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה מכל סיבה שהיא,
וזאת בהודעה בכתב של  30ימים מראש .פעלה המנכ"לית האשכול בהתאם לסמכותה על

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

פי סעיף זה ,ישלם האשכול לנותן השירות את השכר היחסי המגיע לו בגין החודש בו
הופסקה ההתקשרות.
.10

א)

מוסכם ומותנה בין הצדדים ,כי הסכם זה הינו הסכם קבלני וכי לא יתקיימו בין נותן
השירות לבין האשכול יחסי עובד ומעביד.
מוסכם כי אם יוטלו על האשכול עלויות נוספות ,כלשהן ,בגין יחסי עובד ומעביד ישפה
נותן השירות את האשכול בגין עלויות אלו.

ב)

נותן השירות מתחייב לא למסור או להעביר או להסב חיוב מחיובי הסכם זה לאחר ,ולא
להעביר או למסור את ההסכם או חלק ממנו לביצועם של אדם או גוף אחר ,אלא אם כן
קיבל לכך את הסכמת מנכ"לית האשכול מראש ובכתב.

ג)

נותן השירות מתחייב שלא לפרסם או למסור לאחרים כל מידע שקיבל מהאשכול
במסגרת תפקידו ,ללא אישורה של מנכ"לית האשכול.

ד)

נותן השירות לא יתחייב בשם האשכול מבלי לקבל את אישור מנכ"לית האשכול בטרם
עשה כן .נותן השירות יהיה אחראי לכל תביעה כנגד האשכול שנובעת מהתחייבות שנתן
בשמו בחוסר סמכות.

.11

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה הינו בבית-המשפט המוסמך בעיר תל אביב.

.12

כתובות הצדדים לצורך ביצוע הסכם זה הינן כדלקמן:
האשכול_ :אשכול רשויות יהודה ושומרון ,רחבעם זאבי  4קרני שומרון

נותן השירות__________________________________ :
כל מכתב שישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו עפ"י הכתובות דלעיל ,יחשב כאילו הגיע ליעדו
בתוך  72שעות ממועד מסירתם למשלוח בדואר .כל פניה שתשלח בדוא"ל מצד אחד למשנהו
תחשב כאילו הגיע ליעדה מיד עם שליחתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________

________________________

האשכול

נותן השירות

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נספח ב :1-שאלון לאיתור ניגוד עניינים

שאלון לאיתור חשש לניגוד

עניינים 1

ספק שירותי ייעוץ.
השאלון מתייחס לאיתור ניגוד עניינים לאיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון.

חלק א'  -תפקידים וכהונות
.1

פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי_______________________________________________ :

מס' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
כתובת:

רחוב_______________________________________ :
עיר/ישוב ___________________ :מיקוד____________ :

מס' טלפון _________________ :מס' טלפון נייד_________________ :
מס' פקס___________________ :

.2

תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה )לרבות
כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').

נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות).

 1בהתאם לנוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים ,חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

שם המעסיק
וכתובתו

.3

תחומי הפעילות של
המעסיק

התפקיד ותחומי
האחריות

תאריכי העסקה

תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד

 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין אם הם
ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.
שם התאגיד /רשות /גוף
ותחום עיסוקו

.5

2

תאריך התחלת
הכהונה ותאריך
סיומה

סוג

הכהונה2

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון3

קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות ,לפעילות
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים
סטטוטוריים שבשליטת איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון או לגופים אחרים שהוא קשור
אליהם)?

דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות .ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם – שמות בעלי המניות שמינו

אותך
 3כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה .נא לציין כל זיקה או קשר באופן
מפורט.
"בעל עניין" בגוף  -לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים בו ו/או
עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו .אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו
בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,1968בתאגידים הנסחרים בבורסה.4

כן  /לא

אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

.6

פירוט תפקידים כאמור בשאלות  5-2לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  5-2לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל:
אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה סוג
הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

4

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-

"בעל עניין" ,בתאגיד –
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או
כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו,
או רשאי למנות  25%או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה,
"נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו
לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס' הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

.7

זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) ,או כפופים לך בתפקיד שאליו
את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ?

האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן  /לא

אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד אותך במצב
של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך ,שעלולים להעמידך במצב של
חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא התבקשת
להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( ,שעלולים להעמיד
אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  8-1לעיל (לדוגמה ,תפקידים ועיסוקים של
קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות האשכול).

כן  /לא

אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________

 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים ,מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר
ובהווה ,כולל תאריכים.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

חלק ב'  -נכסים ואחזקות

 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך או של
קרוביך.
אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  1968בתאגידים
הנסחרים בבורסה.5
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן  /לא

אם כן ,פרט/י:

שם המחזיק

שם התאגיד/הגוף

אחוזי החזקות

אם המחזיק אינו
המועמד

תחום עיסוק
התאגיד/הגוף

 5 5חוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
"בעל עניין" ,בתאגיד –
( )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ,או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד ,או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או
כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק  25%או יותר מהון המניות המונפק שלו ,או מכוח ההצבעה שבו,
או רשאי למנות  25%או יותר מהדירקטורים שלו; לענין פסקה זו –
(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה,
"נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו
לפי סעיף (46א)(()2ו) ,או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס' הכנסה;
( )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

שם המחזיק

שם התאגיד/הגוף

אחוזי החזקות

אם המחזיק אינו
המועמד

תחום עיסוק
התאגיד/הגוף

 .12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים
להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ,לרבות עסקים בתחומי איגוד ערים
אשכול רשויות יהודה ושומרון או נכסים להשכרה?
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן  /לא

אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

___________________________________________________________________________
___________________________

.13

חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מי משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות
כלשהם?
קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן  /לא

אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

 .14נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( ,של
גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין" בגוף  -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין בעקיפין,
ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן  /לא
אם כן ,פרט/י___________________________________________ :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

חלק ג'  -הצהרה

אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_________________
מצהיר/ה בזאת כי:

.1

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים ,נכונים ואמיתיים.

.2

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה אישית ,אלא אם
כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או
בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.

.3

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

.4

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי
התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון בנושא.

.5

אני מתחייב/ת לכך שבמקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון ,או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל,
סוגיות שלא נצפו מראש ,העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של
איגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון ,אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

.6

מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי ,במידת הצורך ,יחול חוק חופש המידע ,התשנ"ח –
.1998

____________________
תאריך

_________________
חתימה

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

נספח ב :2-דיווח שעות
חודש___________
תאריך

בית /
בית  /משרד/
שעת כניסה שעת יציאה
יום בשבוע שעת כניסה שעת יציאה
משרד /חוץ
חוץ

חתימתי מאשרת כי קראתי והבנתי ואני מסכים לכל האמור
תאריך________________ :

חתימת המציע__________:

