
מאגר יועצים לפי חוזר מנכ"ל הודעה על הקמת ספר 

 מועצה המקומית ג'סר אל זרקאל  8/2016

 

 מורשה  יועץ תנאי סף לאישור  2

ספק או קבלן , אשר יעמוד בתנאי סף רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה יועץ, כל  4.1

 תדון בבקשתו לצירוף עסק/קבלן לרשימה :

מציע , שהוא תאגיד , יצרף צילום תעודת רישום התאגיד בישראל ברשם החברות תקפה  4.1.1 

 על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין .

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות , מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  4.1.3

 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( , תשל"ו 

ס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ . ניתן להמציא אישור על ניכוי מ 4.1.2

 אישור כנ"ל מ "פקיד מורשה " עפ"י החוק , מרואה חשבון או מיועץ מס.

תצהיר, מאומת כדין , כי לא מתנהלות נגדו תביעות העלולות להשפיע על קיומו ו/או  4.1.3

 כשירותו הכלכלית .

 כרז, המציע וכל בעל זיקה אליו:תצהיר כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במ 4.1.4

 תצהיר על  ניגוד עניינים . 4.1.5

לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון    4.1.6

 התשס"ג               

 )להלן "חוק שכר    1987 -לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז 2002באוקטובר  31       

 ם זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, מינימום" או לפי חוק עובדי       

 )להלן : "חוק עובדים זרים" ( ואם הורשע ביותר משתי עבירות ,    1991 –התשנ"א        

 כאמור חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  .       

 

 או לחילופין 

 

  הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג 

 )להלן "חוק שכר     1987 –לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז  2002באוקטובר  31        

 מינימום" או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,         

 )להלן : "חוק עובדים זרים(וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה  1991התשנ"א         

 האחרונה .        

 בתצהיר יפורטו גם הליכים המתנהלים בנושאים דלעיל , שטרם הוכרעו .

 

 אישור או דחיית ספקים קבלנים   5
 

ספק או קבלן כאמור לרשימה או החליטה למחוק יועץ, החליטה וועדת מכרזים שלא לצרף  5.1

ו קבלן מהרשימה , יקבל הספק הפונה הודעה מנומקת על כוונת הועדה שלא להכלילו ספק א

קבלן יהיה רשאי להעלות את השגותיו על  –בספר הספקים קבלנים או למוחקו . הספק 

הנימוקים בכתב לאחר שהועדה תדון בהשגה ותיתן את ההחלטה המנומקת והסופית ותודיע 

 על כך לספק קבלן .

קבלן ספק לרשימה , יקבל הספק הודעה על אישור צירופו יועץ,  רףהחליטה הועדה לצ 5.2

 קבלנים   –לרשימת הספקים 

 



 

 הוראות כלליות  6

 לינואר לאותה שנה  1 -הרשימה תעודכן מדי שנה ב 6.1

 המועצה תהיה רשאית להאריך תוקפו של ספר הספקים . 6.2

לשיקול המועצה תהיה רשאית להוסיף ולגרוע ספקים מרשימה הספקים בהתאם  6.3

 דעתה הבלעדי .

בתחילת חודש ספטמבר בכל שנה תפורסם  בעיתונות המקומית והכללית האפשרות  6.4

 קבלנים ולוחות זמנים להגשת הטפסים . –להצטרף לרשימת הספקים 

קבלנים שלא עמדו בתנאי הסף או שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו , יקבלו  –ספקים  6.5

ציגי ספקים אלו יהיו רשאים להעלות בפני צירופם לרשימה כאמור , נ -הודעה על אי

 ועדת המכרזים את השגותיהם .

כל פניה מטעם המועצה לקבלת הצעות במכרז סגור תהיה בהתאם להוראות הדין  6.6

קבלנים שימצאו מתאימים להיכלל בספר  –ולנוהלי המועצה , ותופנה רק לספקים 

 קבלנים של המועצה המקומית ג'סר אל זרקא. –הספקים 

 ודעה זו , כדי לחייב את המועצהאין בה 6.7

 האמורים .השירותים לרכוש את   6.8

 –לבירורים בכל הקשור להודעה זו, יש לפנות בכתב בלבד אל מר' חאלד גרבאן    6.9

  או לכתובת הדואר  04-6100748מזכיר המועצה בפקס  

k0523861130@gmail.com 

 בברכה 

 ד עמאשמורא

 ראש המועצה המקומית 
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 בקשה להצטרף לרשימת הספקים /הקבלנים )חברה (

 לכבוד 

 המועצה המקומית גסר אל זרקא  -ועדת המכרזים 

 א.ג.נ. 

הספקים ו/או הקבלנים המאושרים לצורך התקשרות  היועצים,  הנדון : בקשה להצטרף לרשימת

  8/2016חוזר מנכ"ל  מכחמול המועצה המקומית גסר אל זרקא 

אני החתו"מ שפרטיי מציינים להלן ,מבקש להיכלל ברשימת, היועצים , הספקים ו/או  .1

הקבלנים הרשאים להתקשר עם המועצה המקומית גסר אל זרקא )להלן "המועצה "( חוזה  

 למתן יעוץ הנדסי .

ואר רשום או ידוע לי כי הודעת המועצה על הצורך בבחירת יועץ  תעשה ע"י משלוח הודעה בד

במסירה אישית )עפ"י שיקול דעתה של המועצה (  או ע"י שליחה באמצעות מייל אלקטרוני כמפורט 

 בתקנות הנ"ל , ולא ע"י פרסום בעיתונות .

 להלן הפרטים :

 שם המבקש__________________________________________________________

 . /ח.פ. ________________________שם איש הקשר________________________ ת.ז

 כתובת _____________________________________________________________

 מיקוד______________________________________________________________

 טלפונים :____________________________________________________________

 _______________ סולולרי _____________________________פקס'_____________

 דואר אלקטרוני ________________________________________________________

 ותק מקצועי ______________מספר עובדים __________פריסה ארצית כ/לא___________

פקים המאושרים לצורך אני מבקש להיכלל ברשימת היועצים ההנדסיים /הקבלנים ו/או הס .2

-: ההתמחות שלי  התקשרות עם המועצה המקומית גסר אל זרקא בתחום

 ______________ע"פ סעיף _______-_______________________________

3.  

 שתי העבודות אחרונות שבצעתי בתחום זה : .4

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

 פרטי סיווג קבלני ) במידה ויש( . .5

 בתוקף עד סווג כספי קבוצה סימול תאור הגוף     

     

     

 



 הנני מצהיר בחתימתי על גבי מסמך זה שאני :  . .6

 לעיל  2בעל רישיון עסק תקף על פי דין בתחום העיסוק לנושאים הרלוונטיים שצוינו על ידי בסעיף  א .

בעל אישור תקף לניהול חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופנים ציבוריים ) אכיפת ניהול חשבונות ( ,  ב .

 .  1976 –תשל"ו 

יעוץ  שירותיומתן ת בביצוע בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות במהלך החמש שנים האחרונו ד .

 בנושאים הרלוונטיים .  הנדסיים 

 .  1976  -ב' לחוק עסקאות גופנים ציבוריים , התשל"ו  2עומד בתנאים הקבועים בסעיף  . ה

 :  ) חובה לצרף (לבקשה זו מצורפים המסמכים שלהלן  . .7

 היעוץ ההנדסי  והעיסוק.תעודות ומסמכים רילוונטיים בתחום  א . 

 יע שהוא תאגיד יצרף צילום תעודת רישום החברה מאת רשם החברות . מצ ב .

 מציע שהוא עוסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה לצרכי מע"מ .  ג .

 העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין בתחום עיסוקי  ד .

 אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה בשם החברה .  ה .

העתקי צילומי אישור פקיד שומה/רו"ח תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים  ו .

  1976 –ציבוריים ) אכיפת ניהול חשבונות ( , התשל"ו 

העתק צילומי תקף של רשות המיסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים  ז .

 למציע . 

 ת ורשומות . אישור על ניהול פנקסי חשבונו ח .

 פרטי חשבון בנק ) שם בנק , שם סניף , כתובת סניף ומס' חשבון ( ט .

 דוגמא של חשבונית  י .

 המלצות  יא .

 ו' לעיל בנוסחו המצ"ב .  5תצהיר המאמת את האמור בסעיף  יב .

 ע"ג טפסים המצויים  k0523861130@gmail.comידנית או למייל ידוע לי כי הבקשה יש להגיש  . 7 

 . 31.10.2020עד וזאת      zarqa.muni.il/sections/50-az-https://jisrבאתר המועצה  

אני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל נכונים וכי צרפתי לבקשתי זו את כל המסמכים והמידע הנדרשים  . 8

 אמת .  כמפורט לעיל וכי כל האמור בהם

 

    __________ ___________           _____________ 

 חותמת החברה             חתימה                    תאריך 

___________________________________________________________________ 

 

_________  הריני לאשר בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ הנושא  ת.ז.

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן , 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני .

 

__________       _________  ________    ___________ 

 חותמת          חתימה                 עם העו"ד            תאריך      

 

 

 

https://jisr-az-zarqa.muni.il/sections/50


 צהירת

אני הח"מ _________ת.ז. __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן , מצהיר בזאת כדלקמן : 

הנני נותן תצהיר זה בשם ____________ ) להלן : "המציע " ( , המבקש להירשם בספר  . 1

 הספקים של המועצה המקומית גסר אל זרקא ) להלן : " המועצה " ( 

 הנני משמש כמנהל המציע  . 2

 אחד מאלה :  –בתצהיר זה : " בעל זיקה " כל  . 3

 ידי המציע .  –חבר בני אדם שנשלט על  א .       

 אם המציע הוא חבר בני אדם , אחד מאלה : ב .       

 בעל השליטה בו .  ( 1

חבר בני אדם שהרכב בעל מניותיו או שותפיו , לפי העניין , דומה במהותו להרכב כאמור של  (2

 המציע ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 ל תשלום שכר העבודה . מי שאחראי מטעם המציע ע ( 3

החזקה של שלושה רבעים או יותר  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ( קרי  ג (

חבר בני אדם אחר , שנשלט שליטה מהותית בידי )  –מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם 

 מי ששולט במציע (. 

ה כמשמעותם בחוק הבנקאות ) רישוי ( , " אמצעי שליטה " , "החזקה " ו "שליטה " בסעיף ז

  1981 –התשמ"א 

 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות המכרז , המציע וכל בעל זיקה אליו :  . 4

     לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג

) להלן : " חוק שכר מינימום  1987 –התשמ"ז לפי חוק שכר מינימום ,  2002באוקטובר  31

" ( או לפי חוק עובדים זרים ) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ( , התשנ"א  

)להלן  : " חוק עובדים זרים " ( ואם הורשעו היותר משתי עבירות , כאמור , חלפה  1991 -

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  . 

 או לחילופין 

     31הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות , שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  

) להלן : " חוק שכר מינימום " (  1987 –לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז  2002באוקטובר 

 –או לפי חוק עובדים זרים ) איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים ( ,התשנ"א 

 חוק שכר זרים " ( וחלפה פחות משנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה .  ) להלן : " 1991

     " מתנהלים הליכים בנושאים דלעיל כדלקמן ___________________________ 

________________________________________________________________ 

לא מתנהלים נגדי הליכי תביעה ו/או הוצאה לפועל ו/או הליכי גביה , העלולים להשפיע על קיום  . 3

 העסק או כשירותו הכלכלית . 

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .  . 4

 

                ________                 ___________          __________ 

 החברהחותמת          חתימה                     תאריך                        

 

.  הנושא ת.ז_______________ הופיע מר  __________הריני לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  __________

 לא יעשה כן , אישור נכונות תצהירו דלעיל וחתום עליו בפני . 

___________       ___________        ___________               __________            

 חותמת                  תימה ח            שם העו"ד           תאריך 



 התחייבות / הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 תכנון או פיקוח  למועצה. הנדסי, .אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותי יעוץ 1

 בקשר למתן.אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים  2

תכנון או פיקוח  למועצה ככל שאדרש, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף  הנדסי, שירותי יעוץ

 או גורם אחר

 שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. אני

 על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים מתחייב להודיע באופן מיידי

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם.

 ,כי אני מתחייב לנהוג 11/2.אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  3

 ןפי נוהל זה וכי אני מתחייב לקיים את כלל הוראות הנוהל, לרבות חובת מילוי טופס שאלו-על

 ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים.-לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

 הוראה זו הינה תנאי יסודי ומהותי לחתימת הסכם.

 .אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, או 4

 , אשר עלול להעמיד אותי במצבפעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין

 של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותים למועצה.

 .בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב 5

 של ניגוד עניינים כלפי המועצה, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה, תוך פירוט פרטי

 תכנון או פיקוח .ה הנדסי,ה תכנון או פיקוח , המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץה הנדסי,ה הייעוץ

תכנון או פיקוח  למועצה אני מתחייב  הנדסי, .בלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שאספק שירותי יעוץ 6

 שלא לעמוד במצב

 מלייצג של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות

 גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים שבהם אלווה את

 המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.

 

 

 שם המצהיר ___________שם החב'_____________ חתימה וחותמת _________

 

 

 

 

 


