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 5/23"קול קורא" 
 בראשון לציון "חי כיף" ,חיותהגן במתחם למתן שירותי אדריכלות נוף לקבלת הצעות הזמנה 

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

למתן שירותי אדריכלות נוף למתן הצעות או משרדים מזמינה בזאת יחידים או חברות 

גולדה אשר נמצא ברחוב ף" בראשון לציון" ובעלי חיים לגן חיות "חי כיהמתמחה בגני חיות 

 "(.כיף חי, ראשון לציון )להלן: "3מאיר 

יידרש לספק שירותי יעוץ אדריכלות נוף למתחם החי כיף וסביבתו, להלן רשימה  המשתתף .2

 אפשרית של עבודות תכנון להן יידרש אדריכל הנוף לספק יעוץ ו/או ליווי: 

 השונים בחי כיף;יעוץ ותכנון של תצוגות בעלי החיים  .2.1

 יעוץ ותכנון של חצרות בעלי החיים השונים בחי כיף; .2.2

 כל עבודת תכנון ויעוץ רלוונטי אשר נדרשים לצרכי החי כיף. .2.3

יובהר כי סדר עבודת אדריכל הנוף על הפרויקטים יעשה בהתאם לדרישות ולוחות זמנים אשר  .3

של אדריכלית קודמת אשר פעלה  יקבעו על ידי החברה העירונית. עוד יובהר כי קיימת תוכנית

בחי כיף, האדריכל שיבחר, לבקשת החברה העירונית, יפעל בהתאם לתוכנית קודמת ו/או 

  ימשיך את הקו העיצובי הקיים בחי כיף. 

בכתובת דואר המשתתפים רשאים לבקר בחי כיף, ויתאמו הגעה באמצעות הגב' ורד גבאי  .4

יודגש, כי במסגרת הביקור , 15.3.2023וזאת עד ליום  veredg@HIRONIT.co.ilאלקטרוני 

האמור לא תהיה אפשרות לשאול שאלות הבהרה ובכל מקרה לא תינתן התייחסות לסוגיות 

 אשר יועלו ע"י המשתתפים ולא ניתן יהיה להסתמך על דברים שנאמרו בע"פ.  

ברה העירונית לבין המשתתף, יחשב המשתתף, כקבלן בכל הקשור למערכת היחסים בין הח .5

בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יטען ולא יעלה טענות לכל דבר ועניין. המשתתף מתחייב  עצמאי

בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה העירונית 

 ובהיעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה העירונית.

 :השירותים הנדרשים .א

 :השירותים הבאיםאת את עבודות התכנון, ובין היתר, לספק  יידרש לבצעאדריכל הנוף  .6

, בין היתר החי כיף וסביבתוובחינת צרכי המקום התנהלות על  בשטח החי כיףלמידה  .6.1

הכנת תכנית רעיונית, תכניות מפורטות, פרטים ועד פירוט של תכניות בנושאים כגון 

סיורי שטח ולמידת התנאים והצרכים, לרבות תפעול, תחזוקה,  ביצוע הכוללות

 עלויות, תנאים פיזיים ומגבלות סטטוטוריות;

 תכנון תצוגות בעלי חיים בחי כיף כולל שיקום מרחב קיים; .6.2
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אפיון הדרישות והצרכים לצורך חי כיף וראיונות עם האנשים הרלוונטיים בפגישות  .6.3

 וכיו"ב;

והגדרת דרישות נוספות לתוספות  ותהצעטווח וכן  תכנון עתידי והסתכלות ארוכת .6.4

 ;שדרוג ושיפור עתידיים לאפשרויותלחי כיף ושדרוגים 

גיבוש החלטה והנחיה  ,חלופות תכנוניותעם צוות החברה העירונית להצגת פגישה  .6.5

 ; הפעולה הנדרשות להמשך תהליך לדרכי

סיוע בעריכת ו/או לביצוע שדרוג החי הכיף וסביבתו ליווי וסיוע בהכנת מסמכי מכרז  .6.6

 מסמכי שירות ותחזוקה;  כמויות ומפרטים ו/או  אפיון ודרישות ו/או אומדנים וכתבי

 בחירת הזוכה;ופיקוח על הפרויקט לרבות סיוע בסיוע , ליווי .6.7

 אחריות ניהול תחום האדריכלי מול העירייה על פי הנחיות ותקנות גני חיות כנדרש; .6.8

 .ביצוע כל מטלה נוספת בתחום הנדרש .6.9

 :להלן התנאים המקדמיים )תנאי סף( להשתתפות ב"קול קורא" .ב

 .באדריכלות נוףאקדמי בעל תואר המשתתף  .7

הכולל הכנת תכנית רעיונית, באדריכלות נוף, לפחות  שנים 3 ניסיון וותק של המשתתף בעל .8

בכדי להוכיח עמידתו  .מרחבי חי וגני חיותתכנון עם יתרון ל תכוניות ביצוע וליווי ביצוע פרויקט

בתנאי סף זה המשתתף יציג אישורים מתאימים, לרבות, מכתבי המלצה, פירוט מוסדות בהם 

 ביצע את הפעילות תוך מתן פירוט ביצוע התכנון.

 בתוקף כדין. זעיר/פטור/המשתתף הינו בעל רישיון עוסק מורשה .9

מאת  )או אישור שהוא פטור מלנהלם(ים כדין המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקס .10

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

 המשתתף הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ. .11

במידה והמשתתף מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויי/ם לעובדיו, ומשלם עבורם את כל  .12

 וציאליים.התנאים הס

המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה או דואר אלקטרוני קבועים אשר יצוינו  .13

 המשתתף.  בטופס הצעת

 על המשתתף למלא, לחתום ולצרף את נספחי הקול קורא כדלהלן:  .14

 טופס הצעה. - נספח א' .14.1

 אישור על ניסיון קודם. - 'בנספח  .14.2

 תצהיר התקשרות עם גופים ציבוריים. – 'גנספח  .14.3

 שאלון ניגוד עניינים.  - 'דנספח  .14.4

 

 



 ההצעה: .ג

הצעת המשתתף ב"קול קורא" זה תנקוב בתמורה אותה דורש המשתתף בעבור קיום כלל  .15

  התחייבויותיו תחת קול קורא זה.

 )ובמילים: מאתיים וחמישים שקלים חדשים(ש"ח  250התמורה המוצעת לא תעלה על סך של  .16

מובהר בזה, כי לא "(. "התמורה המקסימאלית )להלן:שעת עבודה עבור  ,לא כולל מע"מ

 הצעות הגבוהות מהתמורה המקסימאלית. תתקבלנה 

המשתתף יפריד את טופס ההצעה מיתר מסמכי ההצעה כך שטופס ההצעה יוגש במעטפה  .17

 סגורה נפרדת יחד עם יתר מסמכי ההצעה במעטפה הכללית. 

תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים מיום החתימה על החוזה או עד למועד השלמת הפרויקט  .18

 האחרון בו מטפל האדריכל, המאוחר מביניהם. 

 ההצעה תכלול פירוט ודוגמאות של עבודות אותן ביצע האדריכל. .19

 ההצעה:מועדים ואופן הגשת  .ד

למתן שירותים  5/23את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה עליה ירשם "קול קורא  .20

 12:00בשעה  23.3.2023". את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום בחי כיףמאדריכל נוף 

ראשון  (2קומה ), 95)להלן: "היום הקובע"( למשרדי החברה העירונית, רח' ז'בוטינסקי 

 לציון.

את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו להצעה על המשתתף לצרף  .21

 המקדמיים כנדרש לעיל.בתנאים 

שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו  העירוניתהחברה  .22

לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות. השינויים יהוו חלק בלתי נפרד  ובנספחיה

 מתנאי "קול קורא" זה.

 ירונית. ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה הע .23

במסמכי "הקול קורא" אי התאמות או שיהיה לו ספק כלשהו ביחס למובן שימצא המשתתף  .24

ניתן יהיה לפנות עד ליום  ,המדויק של כל סעיף או פרט ו/או במידה ויש לו שאלות הבהרה

. על המשתתף לוודא 03-7393600בכתב בפקס:  לעו"ד נתן רוזנצוייג 12:00בשעה  16.3.2023

תשובות לשאלות הבהרה, ככל ויהיו, . 135שלוחה מס'  03-9650063קבלת הפקס בטל': 

 . 19.3.2023יישלחו לכלל המשתתפים עד ליום 

 ההצעה  ניקודאופן  .ה

רשאית לפנות למציעים לצורך הבהרות ו/או השלמת מסמכים  החברה העירונית תהא .25

 .רלוונטיים במידת הצורך

, תהיה רשאית החברה העירונית לבדוק את איכות האדריכליובהר, כי לצורך התקשרות עם  .26

 . ביקור בגני חיות בהם ביצע עבודות האדריכלההצעה בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות באמצעות 



 נוקדו וישוקללו בהתאם למשקולות כמפורט להלן:ההצעות בקול קורא זה י .27
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 ההיגוי תנקד את מרכיב האיכות של ההצעה על פי המשקולות כמפורט להלן: ועדת .28

 

 משקל סעיף מס'

 50% ניסיון מוכח והמלצות .1

 50% התרשמות ועדת היגוי .2

 100% סה"כ 

 

, כאשר משקלו בהתאם לאמות המידה המפורטות בנספח ג'קריטריון יינתן ניקוד בנפרד,  לכל .29

מובהר בזאת, כי הניקוד  .נקודות( ארבעים) 40%של רכיב האיכות בציון הסופי של ההצעה יהיה 

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

ניקוד רכיב גובה ההצעה  .ביותר זולהדורגו על בסיס ההצעה הוי ההצעותיבחנו לאחר מכן  .30

 יבוצע על פי הנוסחה הבאה:

 

 
 

 
 

האמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל הצעה על פי ינתן לכל אחת מההצעות יסה"כ הניקוד ש .31

 . לאותה פעילות זה קול קוראביחס ליתר ההצעות אשר הוגשו במסגרת 

 האיכות של המשתתף לפי הנוסחה הבאה:  ניקודהמחיר ישוקלל עם  ניקוד .32

 

100 ×  
 ההצעה הזולה ביותר 

ההצעה הנבדקת
 

 

= ציון משוקלל × גובה ההצעה 0.6 + × מרכיב איכות 0.4 



 :כללי .ו

החברה העירונית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות  .33

 ההצעה ותנאיה. 

ועל נספח ביטוח  אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאיםאדריכל  .34

 . ככל שיידרש ובהתאם לדרישות יועצי הביטוח 

תוגש בהתאם לכללי ה"קול קורא"  החברה העירונית תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא .35

 והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן. 

החברה העירונית תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התאמה לדרישות הקול  .36

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

 העירונית להעריך את ההצעה כדבעי.

 אתהחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות  .37

, לגביו היה לחברה העירונית ו/או לעיריית ראשון לציון ניסיון רע ו/או כושל משתתףהצעתו של 

במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו ו/או הפרת 

 .ו/או חובות כספיים לחברה העירונית וכיוצ"ב חוזה ע"י המשתתף

אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המשתתפים, והחברה  .38

העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה ואף לבטל 

 קול קורא זה.

לערוך בכל עת שינויים או , זו מנהשומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזהחברה העירונית  .39

לפרסם הזמנה , לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות ובנספחיהזו  הזמנהתיקונים ב

 .חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון

ד מתנאי "קול קורא" העירונית שומרת לעצמה את הזכות. השינויים יהוו חלק בלתי נפר החברה

 זה.

אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית  .40

לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי 

עם  שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ

 המשתתפים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

לעניין  נוסף רותיחרשאית החברה העירונית לבצע תהא הצעות ניקוד השל שוויון ב במקרה .41

, הכול לפי שיקול שניקוד ההצעות הינו זהה( בין המציעים BEST AND FINAL) התמורה

יבחר בהצעות, ניקוד זהה הנוסף ימצא מצב של  התיחורדעתה הבלעדי. היה וגם לאחר הליך 

 . הזוכה שקיבל את הניקוד הגבוהה ביותר ברכיב האיכות

ימי עסקים  7המציע אשר ייבחר כזוכה ב"קול הקורא" יתייצב במשרדי החברה העירונית בתוך  .42

  ת.ממועד קבלת ההודעה על זכייתו לצורך חתימה על הסכם ההתקשרו

אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא עירונית חברה העל הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, וה .43

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



 

 אלי פולק, מנכ"ל        
 החברה  העירונית ראשון לציון

 לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 
 

 נספחי הקול קורא:

טופס הצעה  -נספח א   

אישור על ניסיון -נספח ב   

חוק התקשרות גופים ציבורייםתצהיר ע"פ  -נספח ג   

שאלון ניגוד עניינים –נספח ד   

  



יש להפריד את טופס ההצעה מיתר מסמכי ההצעה כך שטופס ההצעה יוגש במעטפה סגורה 

  נפרדת יחד בתוך המעטפה הכללית עם יתר מסמכי ההצעה.

 נספח א' 
 
 טופס הצעת המשתתף       

 
 

 ____________ "קול קוראעפ"י "ו נכלל התחייבויותיעבור קיום  לשעת עבודההצעתנו הכספית 

 :על סך שלהינה לל השירותים הנדרשים וכליווי ו לרבותחוזה ההתקשרות זה לעיל, 

 
 .מ"מע כולללא  ₪ _ _____________________________

 

 )במילים: _____________________________________________ שקלים חדשים(. 

 

 

 : מאתיים וחמישים)ובמיליםלא כולל מע"מ  ש"ח 250לא תעלה על סך של התמורה המוצעת ** 

 "(. המקסימאלית)להלן: "התמורה לשעת עבודה  שקלים חדשים(

 .הגבוהות מהתמורה המקסימאליתמובהר בזה, כי לא תתקבלנה הצעות 

 

 

 

 

 שם המשתתף:__________________________

 

 המשתתף:________________________כתובת 

 

 מס' טלפון של המשתתף: __________________

 

 של המשתתף: __________________ פקס או מייל

 

 

 חתימה וחתימת המשתתף: ___________________________

 

 

 

 



 'בנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,

 הנדון: אישור על ניסיון קודם

 
 קול קורא לשירותי אדריכל נוף :קול קוראשם 

 ____________ :מס'
 

אני הח"מ מורשה חתימה מטעם _______________ ח"פ/מס' זיהוי ________________ 
 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתף)להלן: "

 

הכולל הכנת תכנית רעיונית, תכוניות באדריכלות נוף, לפחות  שנים 3 ניסיון וותק של בעלהנני 

  .תכנון מרחבי חי וגני חיותעם יתרון ל ביצוע וליווי ביצוע פרויקט

 
 

 יש לצרף קו"ח, המלצות ותעודות ככל שישנן.
 
 
 
 

 המשתתף: להלן חתימת
 
 
 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 
 
 

  

 
  שם מקבל השירות

שנה בה 
ניתן 

 השירות
 טלפון איש קשר איש קשר סוג השירות 

1      

2     
 

3     
 

4     
 



  'גנספח 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

"( ואני מכהן כ___________ ואני המשתתף" –אני נציג חב' ___________ בע"מ )להלן  .1
 -מוסמך להצהיר מטעם המשתתף כי

 

, 1976-ציבוריים, התשל"ו עסקאות גופים חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  •
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין 2( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה
-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 או     

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה •
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה לאחר 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, אולם במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה  31.10.2002יום 
 האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .2

 

 __________________ 

 

 אישור  

בפני עו"ד ________________ במשרדי הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע 

שברח'___________, מר __________ אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. מספר _________ /המוכר לי 

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 

תאריך _____________ חתימה _________________  חותמת _______________
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  'דנספח 

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

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 .אדריכל נוףמועמד לתפקיד: ייעוץ בתחום 

 

 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

כשכיר, פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות 

 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'.

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או 

 בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(. 

 

1. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק

 

 תאריך העסקה ותחומי האחריותהתפקיד 

 

 

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

 

 

4. 

 המעסיקכתובת  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 

 ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות. יש להתייחס לתפקידים נוכחיים

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים 

 יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונותובין שאינם ציבוריים. 

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף

 העיסוק

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה תאריך

תחילת  בדירקטוריון 

 הכהונה

סיום 

 הכהונה

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

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

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. .2
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 קשר לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית .5

, לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 

עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה 

/ מינהל /  זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית

 אגף / יחידה 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.

ו בגופים מקבילים בו ו/או לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כדירקטור א -"בעל עניין" בגוף 

עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו 

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

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 –מנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו בו או 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  (ב)

 האמורים.

ת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו למעט חבר -לעניין זה, "נאמן" 

 102או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה.

 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים (2)

 

 

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

 בלבד(.

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 
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 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:

ם, קשרי משפחה או זיקות האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיי

 אחרות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד  .8

 עניינים.

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך 

 מועמד.במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה 

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

 

 כן   נא פרט :   לא                      
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תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד  .9

 אותך במצב של חשש לניגוד ענייניים

האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת 

ושותפים עסקיים( שעלולים להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים 

 להעמיד 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  1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 

בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות עיריית ראשון לציון  אלה חברויות בדירקטוריונים או

 ו/או החברה 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 

 -קרוביך. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק לניירות ערך, התשכ"ח 

 בתאגידים הנסחרים בבורסה.  1968

 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 

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

 וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו 

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

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

 האמורים.

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 יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל 

 גופים 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 לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין  –" בעל עניין"

 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

 

 כן   נא פרט :   לא                      

 

 

 

 

 

 הצהרה –חלק ג' 

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

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

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

אלא 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  .3

 ;במצב 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  .5

ת שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד הדברים הרגיל, סוגיו

עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי לחברה העירונית אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב 

 ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 

            ____________________        ______________________   _________

 ______________ 

 שם מלא                                         מספר זהות                                   חתימה                   תאריך           

 
 

 

 


