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 14/23"קול קורא" מס' 

ת ביה"ס למחול בתוך מרכזי /מנהל להיכלל במאגרהזמנה הצעה -להקמת מאגר  14/23מס'  קול קורא

 בראשון לציון קהילה 

"( מעוניינת לקבל החברה העירוניתהחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן: " .1

למשתתפים החל מגיל  בתוך מרכזי קהילה בראשון לציוןלהיכלל במאגר למנהלות ביה"ס למחול הצעות 

3 . 

 לביצוע הפעולות כדלקמן:  הזוכים ידרשו .2

של ביה"ס למחול, לרבות, בניית מערך שיעורים )תוכן, שירים,  יניהול אומנותי ואדמיניסטרטיב 2.1

 ; הקבלןלבוש(, לימוד בפועל, נוכחות בשיעורים של מורים המועסקים על ידי 

(, שיעורי 3-5הלימוד בהתאם לגילאי המשתתפים, קרי, מחול יצירתי לגיל הרך ) התאמת תוכנית 2.2

 ,ג'אז/היפ הופ לגילאי ביה"ס יסודי ומעלה תוך שילוב סגנונות נוספים לרבות, שיעורי טכניקה

  ;מודרני, קלאסי וכו

 ה;מנהלת מרכז הקהילנציגי החברה העירונית לרבות, קשר רציף וקבוע עם  2.3

שונים, בהתאם לאופי המורים למחול בסגנונות ה של עלויותכלל הונשיאה ב םע התקשרות ישירה 2.4

מורים הנחיה להתקשרות עם המרכז ובהתאם להנחיות החברה העירונית לגבי המורים )לרבות, 

למען הסר ספק יובהר, כי לא  (והעדר רישום פלילי לפחות ובעלי הכשרה מתאימה 20מעל גיל 

ניתן להעניק שיעורי ריקוד למורים ו/או כל שירות אחר כנגד ו/או כתמורה על השיעורים ו/או 

 ;השירותים הניתנים על ידם

 לקבלן ולמורים מטעמו; קיום ריענון/הכשרה מקצועית מעת לעת 2.5

זקת ביטוחים לפעולות המורים, לרבות, אח להתקשרות ו/או אחריות מלאהו בלעדית נשיאה 2.6

 ;ו/או יחסי עובד מעביד, ככל ויתקיימו מתאימים

 ;על פי הנחיות נציג החברה העירונית קיום שיעורים פתוחים להורים, מופעי סוף שנה  2.7

אירועים המתקיימים במרכזי  השתתפות באירועי החברה העירונית ו/או העירייה, לרבות 2.8

, אלא אם יוחלט אחרת על ידי לות נוספתיום העצמאות, ללא עאו /מופעי פורים ו הקהילה ו/או

ככל ויוחלט על תמורה בדבר השתתפות החברה העירונית בשק"ד הבלעדי ובהתאם לנסיבות. 

עבור ניהול ביה"ס,  ןהתשלום יהא בנוסף לתמורה המשולמת לקבלבאירועי חברה ו/או העירייה, 

 ;בהתאם להצעתו

 דק'; 45-משך שיעור לא יפחת מ 2.9

עלויות פרסום ושיווק, יובהר כי כל פרסום יהיה כפוף לאישור החברה העירונית אחריות ונשיאת  2.10

ת ו/או ילוגו החברה העירונשם ביה"ס כפי שיקבע על ידי החברה העירונית ו/או  ויכלול את

 העירייה על פי דרישה;

מסך השעות בהן מתבצעים  1/3-אשר לא תפחת מיהיה נוכח בעצמו במרכז כמות שעות  הקבלן 2.11

 ;ים במרכז ו/או בהתאם לבקשת נציג החברה העירוניתשיעור

    כל מטלה אחרת בהתאם לדרישת החברה העירונית. 2.12

 6 -יובהר כי נכון למועד פרסום הקול קורא, החברה העירונית מעוניינת לאתר מנהלי/ות ביה"ס עבור כ .3

 בתי ספר. 

במסגרות המתקיימות במרכזי קהילה והספורט שבראשון ס למחול ההתקשרות הינה לשם ניהול ביה" .4

. (1.9.2023-31.7.2024)בשנת תשפ"ד "( שנת הפעילות)להלן: " יולי -חודשים ספטמבר  לאורךלציון 
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 )כולן או חלקן( שנות פעילות נוספותבשלוש חברה העירונית תהא רשאית להאריך את ההתקשרות ה

ספטמבר עד יולי או חלקם בכל שנת  לחודשים 1.9.2027עד   1.9.2024תשפ"ז, קרי  -התשפ"קרי, בשנים 

יובהר, כי החברה העירונית תהא רשאית לדרוש את המשך הפעילות גם לחודשים החורגים  פעילות. או

 הפעילות המתוארים לעיל. מחודשי

שם יודגש כי שמות בתי הספר למחול לא יכללו את שמו הפרטי ו/או המסחרי של הקבלן אלא רק את  .5

החברה העירונית ו/או עיריית ראשון ו/או כל שם אחר אשר יוחלט על ידי החברה העירונית. המשתתפים 

בהגשת הצעתם מצהירים כי ידוע להם שחל איסור לכלול את שמם ו/או שם מסחרי ו/או שם תאגיד 

 בשם ביה"ס ו/או פרסומים, ללא אישור החברה העירונית מראש ובכתב.

, בשיקול דעתה הבלעדי תיגבה מהנרשמים להפעלה תקבע על ידי החברה העירוניתעלות ההפעלה אשר  .6

בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה והמשתתף 

 ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. 

, בשיקול וניתכמות המשתתפים המינימאלית ו/או המקסימאלית לכל הפעלה תקבע על ידי החברה העיר .7

בהגשת הצעתו מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה דעתה הבלעדי והמשתתף 

 ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. 

בהתאם לשיבוץ  בתוך מרכזי קהילה ניהול בית ספר למחוללשם  רות עם מפעילים שיבחרו הינההתקש .8

וע"פ שיקול דעתה הבלעדי. המשתתף בהגשת הצעתו מצהיר  מתוכנן שייקבע ע"י החברה העירונית

 ומתחייב באופן בלתי חוזר כי הינו מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך. 

 ינםהינם בניהול החברה העירונית ואאשר במרכזי הקהילה יובהר כי קיימים מספר של בתי ספר למחול  .9

עוד יובהר כי החברה העירונית תהא רשאית בכל עת, לשנות ו/או  ,הז קורא קול תחת במרכזים נכללים

 תהא העירונית החברה כי יובהר עוד. במאגר הכלולים למנהלים אלו םלהעביר בתי ספר ו/או מרכזי

עם זוכה מהמאגר לשם ניהולם  להתקשראו /ו חופתשי חדשים ספר בתי ניהול תחת להשאיר רשאית

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכי החברה העירונית. 

"קול קורא" זה כפופה, בין היתר, לתקציבים  נשואבמסגרת המאגר לאור העובדה כי ההתקשרות  .10

עם כל הקבלנים אשר  תתקשרמתאימים ולהיתכנות טכנית, אזי החברה העירונית אינה מתחייבת כי 

 בחשבון האמור את ושלקח לו ידוע כי מצהיר הצעתו בהגשת המפעיל. "ד הבלעדיבשקיכללו במאגר, 

 .לכך ובקשר בגין העירונית מהחברה תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל על מוותר הינו וכי

וכל גורם  יהיו כפופים להנחיות החברה העירונית עמם תתקשר החברה העירונית בפועל קבלנים .11

 רלוונטי.

. החברה חדרי סטודיו ו/או מרכזי מחולבבתמורה לתשלום דמי שימוש, יהא זכאי הקבלן לעשות שימוש  .12

של התלמידים ו/או כל תשלום  תותגבה את דמי ההשתתפוהרישום הליכי תבצע את ש היא זו העירונית

דמי השימוש של ומטית אוטינוכו  מדמי ההשתתפות אשר יגבו. פועל ביה"סבמרכז קהילה בו אחר 

 . י שיהיו בהצעתו ו/או כפי שיקבע במו"מ עם החברה העירוניתפהקבלן כ

, לרבות רשימת ופרטי הבעלים הבלעדי של מאגרי המידע העירונית תבהיר ותדגיש כי היא החברה .13

אשר יובא  זכויות כלשהן ביחס לשימוש במידע האישי קבלןלכדי להעניק בהתקשרות אין כי והלקוחות 

לחברה העירונית את כל המידע,  קבלןלידיעתו. בסיום מתן השירותים, מכל סיבה שהיא, ימסור ה

 למסור תןהמסמכים, וכל הקשור ו/או הנובע למתן השירותים ו/או להסכם ההתקשרות. ככל שלא ני

 בלןקוכיו"ב( מתחייב ה התכתבויות/טלפונים/משתתפים פרטי)כדוגמת  הנתוניםאו /ו המידע את

 למחוק ו/או להשמידם ולא לעשות בהם כל שימוש כאמור. 

כל השתתפות ו/או יציאה ו/או פעילות של תלמידי ביה"ס אשר שונה מהפעילות השגרתית בביה"ס  .14

פעים ו/או סמינרים ו/או השתלמות, תעשה בכפוף לאישור ולמחול, לרבות, השתתפות בתחרויות ו/או מ
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נית וכן בכפוף לקיום ועמידה בכל דרישות ו/או נהלי החברה מראש ובכתב של נציגי החברה העירו

 העירונית לעניין אחריות ובטיחות ו/או גביית כספים מההורים וכיו"ב.

מוסכם על הצדדים כי במקרה בו ניתנת הנחה בדמי ההשתתפות, בין היתר, במקרה של הנחת אחים  .15

ת והמפעיל יישאו במשותף בעלויות ו/או בגין רישום אינטרנטי ו/או רישום מוקדם החברה העירוני

 ההנחה.

 :להלן הדרישות ופירוט תנאי הסף –תנאי סף  .16

 מורים למחולבניהול  חמש שנים לפחותניסיון מוכח של גם ו מחולהתואר אקדמאי בתחום  16.1

מרכזי ספורט, גני ילדים, בתי ספר למחול, בארץ, לרבות  במסגרות דומותהוראת מחול ו/או 

. לשם הוכחת או באופן פרטי/עצמאי עמותות עירוניות, חברות עירוניותבתי ספר, מתנ"סים, 

עמידה בתנאי סף זה, המשתתף יצרף להצעתו רשימת ממליצים עם פרטי התקשרות ו/או 

 מכתבי המלצה. 

 או

 שנים לפחות בניהול מורים למחול ו/או הוראת מחול במסגרות דומות שבעניסיון מוכח של  16.2

, גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים, עמותות ל, מרכזי ספורטבארץ, לרבות בתי ספר למחו

עירוניות, חברות עירוניות או באופן פרטי/עצמאי. לשם הוכחת עמידה בתנאי סף זה, 

 המשתתף יצרף להצעתו רשימת ממליצים עם פרטי התקשרות ו/או מכתבי המלצה. 

 פטור בתוקף כדין . עוסק/  מורשה המפעיל הינו בעל תעודת עוסק 16.3

 . 1976-על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  16.4

המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור מלנהלם( מאת  16.5

 פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור. 

 ים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופ 16.6

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת תצהיר לעניין התחייבות לעמידה בתנאי חוק הגשת 16.7

 .חתום כנדרש המצורף ל"קול קורא" זה ומסומן כנספח "א" 2001-התשס"א ,מסוימים

 ההצעה

 .בודדת ילותהמפעיל ינקוב בהצעתו באחוז התמורה אותו הוא דורש מתוך מחיר השתתפות בפע .17

לא יעלה על אשר ניתן להציע  )שיעור( עבור פעילות בודדת אחוז התמורה המקסימאלי .18

 . כולל מע"מ  %07

על המפעיל לצרף להצעתו את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים  .19

הדרושים  ,לקול קורא זה האישורים ו/או הנספחים המצורפיםהמקדמיים כנדרש לעיל וכן את כל 

 ובין היתר: לצורך בחינת ההצעה ומתן ניקוד איכות להצעה

 . אקדמי תואר לרבות,חברה  פרופיל ו/או המפעיל של ח"קו יציג המפעילים 19.1

 , משך התקופה בה הופעל החוג, גילאי הילדים וכיו"בהחוגים הופעלו בהם המקומות פירוט 19.2

 מרכזיםו/או  חינוך מוסדות ממנהלי המעידות על עמידה בתנאי סף לרבות, המלצות 19.3

 אותם מציע. החוגים בהפעלת 'בויכו קהילתיים

 שמות ופרטי התקשרות של ממליצים. 19.4

 ומערכת לימודית.  ריקודהפירוט סגנונות כל פרט לגבי אופי ביה"ס לרבות,  19.5
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 לדעת המשתתף. םכל מסמכים אחרים אשר רלוונטיי 19.6

יש להכניס למעטפה סגורה ולצורך הניקוד   את כל המסמכים המעידים על עמידת המפעיל בתנאי הסף .20

)להלן:  15:00בשעה  24.5.2023 עד ליום הפעלות" אשר תימסר מאגר חלקה עליה ירשם "קול קורא 

 , ראשון לציון. 2, קומה 95ז'בוטינסקי "( למשרדי החברה העירונית, רח' היום הקובע"

עד  michal.m@htrl.co.ilבמייל  םמיכל מור חייאצל פרטים נוספים ניתן לקבל בחברה העירונית  .21

 .18.5.2023ליום 

 ההצעה  ניקודאופן 

רשאית לפנות למציעים לצורך הבהרות ו/או השלמת מסמכים רלוונטיים  החברה העירונית תהא .22

 .במידת הצורך

יובהר, כי לצורך התקשרות עם מפעיל, תהיה רשאית החברה העירונית לבדוק את איכות ההצעה בכל  .23

דרך שתמצא לנכון, לרבות באמצעות שיעור ניסיון במסגרת ובמועד לבחירתה שיקוים על ידי המציע, 

  מבלי שהמציע יהא זכאי לכל תמורה כספית ו/או אחרת מכל מין וסוג שהוא בגין שיעור הניסיון.

המפעילים משתתפים אשר עונים על כל הדרישות  בכוונת החברה העירונית להכניס למאגריודגש כי  .24

ואשר ימצאו על ידה מתאימים להיכלל  לעיל על תתי סעיפיו( 16המפורטות בתנאי הסף )סעיף 

 .במאגר, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם

 וישוקללו בהתאם למשקולות כמפורט להלן:ההצעות בקול קורא זה ינוקדו  24.1
 

 
 מס'

 
 סוג הקריטריון

 

 
 משקל

 
1 

 
 מרכיב האיכות

  

 
50% 

 
2 

 
 התמורה עבור פעילותגובה 

 

 
50% 

  
 סה"כ

 
100% 

 

 

 ההיגוי תנקד את מרכיב האיכות של ההצעה על פי המשקולות כמפורט להלן: ועדת 24.2

 

 משקל סעיף מס'

 20% אקדמיתעודת הוראה בנוסף לתואר  .1

 55% ניסיון מוכח והמלצות .2

 25% התרשמות ועדת היגוי .3
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 100% סה"כ 

 

, כאשר משקלו בהתאם לאמות המידה המפורטות בנספח ג'קריטריון יינתן ניקוד בנפרד,  לכל 24.3

מובהר בזאת, כי הניקוד  .)חמישים נקודות( 50%של רכיב האיכות בציון הסופי של ההצעה יהיה 

 . ועדת ההיגויפי שיקול דעתה הבלעדי של ל האיכות יקבע עשל מרכיב 
 

ניקוד רכיב גובה ההצעה יבוצע  .ביותר זולהדורגו על בסיס ההצעה הוי ההצעותיבחנו לאחר מכן  24.4

 על פי הנוסחה הבאה:

 

 
 

 
 

האמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל הצעה על פי ינתן לכל אחת מההצעות יסה"כ הניקוד ש 24.5

 . לאותה פעילות זה קול קוראביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת 
 

 

 האיכות של המשתתף לפי הנוסחה הבאה:  ניקודהמחיר ישוקלל עם  ניקוד 24.6

 
 

 

 

 

 כללי

 .להתקשר עם אותו מציע חברה העירוניתבמאגר כדי לחייב את המובהר בזה כי אין בהכללת מציע  .25

המפעיל אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים ועל נספח ביטוח בהתאם  .26

 . לדרישות יועצי הביטוח 

ו/או מי מטעמו יגיש אישורים ו/או תעודת מגיש עזרה  המפעיל אשר ייבחר ע"י החברה העירונית .27

 .בהתאם לגילאי משתתפי הפעילות ו/או החוג ו/או הסדנאראשונה 

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שעמדו בתנאי הסף, לרבות,  .28

 העירונית על ידי החברה המוצעת במסגרת המשא ומתןלעניין התמורה ועוד. התמורה עבור הפעילות 

ו/או תקציביה ו/או סוג הפעילות ו/או ניסיון המציע בהתבסס על צרכי החברה העירונית ו/או  תהא

מנעד המפורט ו/או ה דמי ההשתתפות הנגבים מהמשתתפיםהביקוש לפעילויות המציע ו/או גובה 

והמציע בעצם הגשת הצעתו מוותר על כל על פי שיקול דעתה הבלעדי הכל ו ב' )טופס ההצעה( בנספח 

 ך. טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכ

הסכם לאחר חתימה על רק יתחיל בביצוע העבודות אלא מפעיל אשר נכלל במאגר לא מובהר כי  .29

מכל  חברה העירוניתוקבלת הזמנה  חתומה, כל עבודה ללא הזמנה כאמור תפטור את ה התקשרות

 .מפעילתשלום ל

100 ×  
 ההצעה הזולה ביותר 

ההצעה הנבדקת
 

 

= ציון משוקלל × גובה ההצעה 0.5 + × מרכיב איכות 0.5 
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ון, מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכ המפעילים,שומרת על זכותה לעדכן את מאגר  החברה העירונית .30

אשר נכללו במאגר  מפעיליםם/ות נוספים, להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת מפעיליולהזמין 

ונמצאו בלתי מתאימים. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע/ה במאגר, נתונה לשיקול דעתה 

 החברה העירונית. הבלעדי של

פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה למאגר -עלהחברה העירונית ידי -יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על .31

בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח  החברה העירוניתזה בכדי לחייב את 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג מפעיל בהיקף כלשהו, ול מפעילהתקשרות עם 

 .שהוא בקשר לכך

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה חברה העירונית זו לא יחולו דיני המכרזים, וה על הזמנה .32

 .רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים

לערוך בכל עת שינויים או תיקונים , זו שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנההחברה העירונית  .33

לפרסם הזמנה חדשה, לקיים , איה ומועד הגשת ההצעותלרבות בכל תנאי מתנ ובנספחיהזו  הזמנהב

העירונית  החברה .תחרות בין המציעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון

 שומרת לעצמה את הזכות. השינויים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי "קול קורא" זה.

 .למציע/ההודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים, תישלח  .34

יובהר כי המפעיל אינו רשאי להעסיק קבלן משנה לצורך קיום הפעילות, כולה או חלקה, אלא בכפוף  .35

 לקבלת אישור החברה העירונית מראש ובכתב.

אין החברה העירונית מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או  .36

סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל 

 לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המפעילים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

, מפעילשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו של החברה העירונית  .37

לרבות במקרה של אי  ,במהלך השנים האחרונות לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע או כושל

או חובות כספיים לחברה העירונית  פעילהמ ל ידישביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה ע

 .וכיו"ב

העירונית תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי ה"קול קורא"  החברה .38

 והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן. 

היה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה לדרישות הקול קורא החברה העירונית ת .39

או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי הקול קורא, אשר מונע מהחברה העירונית להעריך 

 את ההצעה כדבעי.

 בברכה,

 החברה העירונית ראשון לציון 

 לתרבות ספורט ונופש בע"מ
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 נספח א'

 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,ראשון לציון לתרבותהחברה העירונית 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 למניעת העסקה של עברייני מין התחייבות לעמידה בתנאי החוקהנדון: 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי "(, לאחר המשתתףח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

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

-הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א .1

איתור לרת "קול קורא" "(, והתקנות לפיו, חל עלי כנותן השירותים במסגהחוק)להלן: " 2001

שפורסם ע"י החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ  בראשון לציון ________

 )להלן: "החברה העירונית"(.

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור, מראש,  .2

פי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה של משטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת ל

הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום של תעודת 

 הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

אדם או הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל  .3

 גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לחברה העירונית בכל עת שאדרש.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 

_______________ ________________    _______________     ________________ 

 חתימה                תאריך               שם משפחה          שם פרטי        

 

 אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה 

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

עונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי ל

את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את 

 המשתתף.

 

 חתימה  תאריך
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 'בנספח 

 טופס הצעת המציע

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 95מרחוב ז'בוטינסקי 
 ראשון לציון 

 ג.א.נ.

 טופס הצעה      

אני החתום מטה נושא ת.ז. ____________  )להלן: "המציע"(, לאחר שקראתי בעיון, בחנתי והבנתי  .1

מרכזי קהילה בראשון ב מנהלי ביה"ס מחולאיתור את ה"קול קורא" שפורסם ע"י החברה העירונית ל

הקול קורא", ")להלן: "קול קורא"( הנני מציע בזאת לחברה העירונית לבצע את השירותים נשוא לציון 

 הכל כמפורט במסמכי "הקול קורא" על נספחיו.

 

הנני מודיע כי בקשת המציע על כל נספחיה ערוכה על פי הנחיות "הקול קורא", וכי המציע קיבל ו/או  .2

ורא" וכן קיבל המציע הסברים בכל הקשור להצעה הועמדו לרשותו כל המסמכים הקשורים ל"קול ק

 ולביטול מתן השירות.
 

הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתקבל בקשת המציע, יבצע המציע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי  .3

 המפורטת "מ(מע)כולל המלאה וזאת במתכונת המחיר רצונכם עות ילשבה"קול קורא" והנספחים לו 

 להלן.
 

 . הינו _____  כולל מע"מ בודדתאחוז התמורה המוצע על ידי עבור פעילות  .4

 

 חתימה: _________________     תאריך : ____________

 

 שם המציע:                       ___________________

 מספר הרישום:                   ___________________

 ___________________  הכתובת:                           

 מס' הטלפון:                       ___________________        

 כתובת דוא"ל: ______________

 

אחוז התמורה המקסימאלי עבור פעילות בודדת אשר ניתן להציע לא יעלה על ***

 . כולל מע"מ  %07
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  'גנספח 

 החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 _______________: למתן שירותמועמד 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים .1

 תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 

            

 

 רחוב ישוב

 

 מיקוד מס' דירה מס' בית

 טלפון נייד טלפון בבית טלפון עבודה

 

 כתובת דואר אלקטרוני

 

 

 תפקידים ועיסוקים .2

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר, 
 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'.

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או 
 יין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(. בהתנדבות )צ

 

1. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

2. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

3. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
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4. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

5. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות

 

 

 תפקידים ציבוריים .3

 לעיל(. 2פירוט תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף 

 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים פירוט חברות 
 ובין שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף
 העיסוק

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה תאריך
 בדירקטוריון 

תחילת 
 הכהונה

סיום 
 הכהונה
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יש לפרט גם שמות  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  .1
 ידם.-בעלי המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. .2
 

 

 העירוניתקשר לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או החברה  .5

, לפעילות עיריית שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 
ראשון לציון ו/או החברה העירונית בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או 

העירונית / מינהל / אגף / יחידה  קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות עיריית ראשון לציון ו/או החברה
 בהם אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים שהחברה העירונית קשורה אליהם(?

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר 
 באופן מפורט.

דירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כ -"בעל עניין" בגוף 
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק 

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 

 כן   נא פרט :   לא                      
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 1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 3)

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי  (1)

שראשי למנות דירקטור אחד או יותר הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם 

כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או 

 –מנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו רשאי ל

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. (א)

 החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים. (ב)

ת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן למעט חבר -לעניין זה, "נאמן" 
לפקודת  102או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  46להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 מס הכנסה.

 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים (2)

 

 לתפקידים בהווה בלבד(.לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס  2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: 
כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה 

 ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון((

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

 

 

 

 

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו אתה 
 מועמד מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:

עסקיים, קשרי משפחה או זיקות האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים 
 אחרות:
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 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. .8

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב 
 מועמד. של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך  .9
 במצב של חשש לניגוד ענייניים

האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת 
ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים 

 אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה  1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 
בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או החברה  חברויות בדירקטוריונים או

 העירונית.

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

  

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10

 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 

 הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תאריכים

 

 חתימת נותן השירותים וחותמת ___________________________
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 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 

 אחזקות במניות .11

פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 
 1968 -קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה. 

 מי שסמוך על שולחנך.בן/בת זוג הורה, צאצא, ו -" קרוב"

 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

)ככל שהמחזיק אינו 
 מועמד(

תחום עיסוק  % אחזקות
 התאגיד/הגוף

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4)

 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו מי  (3)

שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי מי שמכהן 

כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים 

ניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המ

 או יותר מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו 

 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן. (א)

 רך האמורים.החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הע (ב)

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו  -" נאמןלענין זה, "
או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו  2)או(  46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה 102בסעיף 

 חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים (4)
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 מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם  .12

האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 
 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 על שולחנך.בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך  -" קרוב"

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 חבות כספית בהיקף משמעותי .13

כספים או ערב לחובות או להתחייבויות  האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב
 כלשהם?

 בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך. -" קרוב"

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים 
 בתפקיד אליו אתה מועמד?

מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל 
 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם.

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

ובין בעקיפין ו/או מכהן לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין  –" בעל עניין"
 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 כן   נא פרט :   לא                      
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 הצהרה –חלק ג' 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה , בקשר לעצי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים נכונים  .1

 ואמתיים;

אלא כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית,  .2

אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי 

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

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב  .3

 ;של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

ני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים א .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של נותן השירותים המשפטי של החברה העירונית בנושא.

אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל,  .5

ת שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ סוגיו

 המשפטי לחברה העירונית אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 

 ______________            ____________________        ______________________   _________ 

 שם מלא                                         מספר זהות                                   חתימה                   תאריך           

 

 

 

 

 


