
 

 

 

 6.12.2022:  תאריך

לתוכנת ניהול , רישום ושיבוץ עבור אגף החינוך בעיריית כפר לקבלת הצעות  202225/הנדון: מכרז פומבי מס׳ 
 יונה 

  1מס'  –מסמך מענה לשאלות הבהרה  

 
במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת העירייה להשיב 

 הבהיר כדלקמן:ול

 להלן השאלות והמענה בצידן: .1
 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

 –מסמך א'  1

הזמנה להציע 

 הצעות

 7עמ'

  4.1.6סעיף 

פרק הזמן שהוקצה לעיבוד והפצת 

תשובות העירייה לשאלות המציעים 

 דחוק מאוד ולא מאפשר הכנת ההצעה

 בזמן סביר.

 ימי עבודה 7נבקש כי יותן רווח של 

לכל הפחות בין מועד פרסום תשובות 

המועצה לשאלות המציעים לבין 

 המועד האחרון להגשת ההצעות

 אין שינוי מתנאי המכרז.

 –מסמך א'  2

הזמנה להציע 

 הצעות

 13עמ' 

 7.8.4סעיף 

נבקש אישורכם להגיש את הצעתנו על 

ישלחו לנו גבי מסמכי המכרז כפי שי

 לאחר הרכישה. PDFבעותק 

 הבקשה נדחית

 6.1טופס מס'  3

עמידה בתנאי סף 

1 
 26עמ' 

 2.3סעיף 

נא אשרו כי ההמלצות המצורפות 

רשויות בלבד כמפורט  3הינם עבור 

בסעיף וכי ניתן להוסיף נספח נוסף 

באותו הפורמט המציג את כלל 

 לקוחותינו העובדים עם המערכת.

ת נוספות   ניתן לציין רשויו

ולפרט המלצות במסגרת 

 נוסף באותו הפורמט טופס

ככל שאלו עומדים בתנאי 

 הסף.

 6.3טופס מס'  4

עמידה בתנאי סף 

3 

 

 29עמ' 

 2.2סעיף 

נא אשרו כי פירוט השירותים עבור 

היקף הפעילות הכספית יכול להיות 

אותה רשימת לקוחת הנמצאת בעמ' 

ף וכי צורך לצר 2.3וסעיף  2.2סעיף  26

 אותה רשימה פעמיים.

 : 26בעמוד 

יש למלא את הטבלה כנדרש 

לאותו עמוד  2.1לפי סעיף 

כנדרש בתנאי הסף וכמו כן 

לצרף אסמכתאות המעידות 



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

 על כך.

 

 :29בעמוד 

יש למלא את הטבלה כנדרש 

לאותו עמוד  2.1לפי סעיף 

כן  כנדרש בתנאי הסף וכמו

אישור רואה חשבון ביחס 

 2.1-2.2למפורט לעיל בסעיף 

 לעיל.

 11טופס מס'  5

 פרטי חשבון בנק
 35עמ' 

אישור 

 ניהול חשבון

הבנקים לא נוהגים לחתום על 

אישורים חיצוניים. נבקש כחלופה 

 לצרף אישור ניהול חשבון של הבנק.

ניתן להשלים את הטופס ללא 

חתימת הבנק ומלבד שיצורף 

אישור ניהול חשבון מטעם 

 הבנק.

 13טופס מס'  6

גוד שאלון ני

 37-41עמ'  עניינים

-1סעיפים 

14 

נראה שמדובר על שאלון התמודדות 

למכרז פנימי של העירייה בו המתמודד 

נדרש להצהיר על מקומות עבודה 

קודמים, תפקידים ציבוריים 

ודירקטוריונים. נבקש להשמיט נספח 

זה כיוון שמדובר במכרז פומבי של 

 נותני שירות עבור העירייה.

כפי  13ס' ניתן למלא טופס מ

 13.1שפורסם או טופס מס' 

המצורף כחלק ממסמך 

 הבהרות זה.

 

 13טופס מס'  7

שאלון ניגוד 

 עניינים
 39עמ' 

-1סעיפים 

14 

במידה ויוחלט להשאיר את הנספח 

נבקש להבהיר מה למלא עבור כל סעיף 

בו נדרש למלא פרטים עבור המועמד 

לתפקיד. בנוסף נבקש כי קורות חיים 

ים האישיים יהיו וכל שאר הפרט

גלויים רק עבור ועדת המכרזים 

ויישארו חסויים עבור שאר מגישי 

 ההצעות למכרז זה.

 .ראו מענה לעיל 

 14טופס מס'  8

היעדר רישום 

 פלילי

 42עמ' 

סעיפים 

3+4 

נבקש כי במידה ואין מספיק מקום 

למלא את כל בעלי המניות ונושאי 

המשרות להוסיף עוד מקום על מנת 

בעלי מניות ניתן להוסיף 

 14לפי טופס מס'  נוספים

למסמך הבהרות זה המצורף 



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

 PDFם. או לחילופין בקובץ למלא אות

שנקבל מהעירייה לאחר רכישה 

 להוסיף אותם בצד בסעיף הרלוונטי.

 לנוחותכם.

  17טופס מס'  9

 נוהל היפרדות

 47עמ' 

 1סעיף 

נראה כי נפלה טעות סופר במספר 

רשם נ 25/2022המכרז. במקום 

. נבקש לתקן את מספר 22/2022

 המכרז הנכון.

ניתן להגיש את המסמך כמו 

שהוא כאשר מדובר במכרז 

 . 25/2022מס' 

  17טופס מס'  10

 נוהל היפרדות

 47עמ' 

סעיפים 

2+3 

הנתונים הקיימים בתוך המערכת 

שייכים לעירייה. לעיתים המציע מחבר 

בין ישויות שונות בטבלאות שונות 

לצד שלישי יכולה  שחשיפה שלהם

להוות הפרה של סוד מסחרי כיוון 

שחיבור ישויות אלו יכול לגרום 

למערכת לעבוד מהר יותר, יעיל יותר 

או לתת מידע טוב יותר. נבקש להעביר 

ת כאת כלל הנתונים הקיימים במער

ללא החיבורים בין הישויות השונות 

 במערכת במידה ומדובר בסוד מסחרי.

 .שאלה לא ברורה

 אין שינוי מתנאי המכרז.

 סמך ב'מ 11

חוזה למתן 

 שירותים

 52עמ' 

 9.1סעיף 

עבור מכרז שניתן להאריך לתקופה של 

שנים יש שחיקה של המחיר  6עד 

במהלך השנים. אין התייחסות בסעיף 

עבור הצמדה של המחיר למדד 

המחירים לצרכן, נבקש כי המחיר 

 יוצמד למדד.

 הבקשה נדחית 

מפרט  -מסמך ג' 12

 טכני

 61עמ' 

 8.1סעיף 

כי יש להטמיע את המערכת עד  נכתב

נראה שאין התיישבות  21.12.22ליום 

עם זמני הגשת המכרז כיון שהמכרז 

ימים לפני מועד זה. נראה לא  7מוגש 

סביר כי תשובה לזוכה והטמעת 

ימים קלנדריים  7המערכת  תהיה תוך 

ימי עבודה בלבד. נבקש לדחות  4שהם 

תידחה לא  הטמעת המערכת

 .15.1.2023יאוחר מתאריך 

 

 



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

את מועד ההטמעה לזמן סביר והגיוני 

 שב עם זמני הגשת המכרז.המתיי

 

 

מסמך א' תנאי  13
 סף

סעיף  10עמ' 
7.1.3 

בהתאם לתקנות אבטחת מידע והגנת 
הפרטיות, ספק תוכנה / מערכת מידע 
מוגדר כ"מחזיק המאגר" ולא בעלים 

או מנהל המאגר, מתוקף הגדרתנו 
עשרות כמחזיקי מאגרי מידע )של 

רשויות מקומיות(, אנו מחויבים 
לתקנות כפי שמוגדרות בחוק לרבות 

כלפי בעלי ומנהלי המאגר  27001תקן 
)רשות מקומית(. לאור האמור לעיל 

נבקש לוודא כי חתימה על תצהיר 
המאשר עמידה בתקנות אבטחת מידע 

והגנת הפרטיות יספק כמענה לסעיף 
  זה. 

לחילופין לתקן הסעיף בהתאם 
 קש לעיל.למבו

הבעלים של המידע זו 
בעל התוכנה מחזיק . העירייה

במידע ואסור לו לעשות 
 .שימוש ללא אישור

הספק צריך להיות בעל אישור 
ניהול מאגרים ולהציג אישור 

משרד המשפטים מף בתוק
 לניהול מאגרי מידע  

 
  

 – 29עמ'  6.3טופס מס  14
טופס מס 

6.3 

נראה כי יש טעות סופר והכוונה הינה 
 3ולא  4תצהיר עמידה בתנאי סף 

יש להגיש את הטופס כמו 

 שהוא.

מסמך ב' חוזה  15
למתן שירותים 

. 15סעיף 
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

מבוקש כי המילה: "בלעדית"  15.1
 תמחקנה ובמקומה יצוין "ע"פ דין". 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב' חוזה  16
למתן שירותים 

. 15סעיף 
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

מבוקש כי אחרי המילה: "אחראי"  15.2
 : "ע"פ דין". יבואו המילים

 הבקשה מתקבלת.

מסמך ב' חוזה  17
למתן שירותים 

. 15סעיף 
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

"אחריות מלאה"  מבוקש כי מילים: 15.3
 "ע"פ דין"  יוחלפו המילים:

 "ו/או בעקיפין יימחקו.  המילים:

 הבקשה מתקבלת.

 

 הבקשה נדחית



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

מסמך ב' חוזה  18
למתן שירותים 

. 15סעיף 
ריות ושיפוי אח

 בנזיקין וביטוח

  מבוקש כי: 15.4

"הנמצא באחריות הספק  המילים:
"לרכוש  כאמור" יוחלפו במילים:

 הספק".

"משפטיות" תבוא  אחרי המילה:
 המילה: "סבירות".  

 המילים: "הוצאות אחרות" תמחקנה

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

 הבקשה נדחית

 

מסמך ב' חוזה  19
למתן שירותים 

. 15 סעיף
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

מבוקש כי אחרי המילים: "ו/או  15.6
"בסמוך  תביעה" יבואו המילים:

 לקבלתה". 

"שיפוי יהיה   תתווסף סיפא כדלקמן:
כפוף לקבלת פס"ד הקובע את אחריות 

 הספק ע"פ דין"  

 הבקשה מתקבלת.

 

 הבקשה מתקבלת.

מסמך ב' חוזה  20
למתן שירותים 

. 15סעיף 
ריות ושיפוי אח

 בנזיקין וביטוח

מבוקש כי המילים: "וכל עוד קיימת  15.7
אחריות שבדין" יוחלפו במילים 

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 
שנים נוספות מתום תקופת  3

 ההתקשרות". 

 מתקבלתהבקשה 

מסמך ב' חוזה  21
למתן שירותים 

. 15סעיף 
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

כי אחרי המילה: "לנזקים" מבוקש  15.13
יבואו המילים: "שאירעו עקב מעשה 

 ו/או מחדל של הספק". 

 הבקשה נדחית.

מסמך ב' חוזה  22
למתן שירותים 

. 15סעיף 
אחריות ושיפוי 
 בנזיקין וביטוח

"יסודי  מבוקש כי אחרי המילים: 
"אולם  בהסכם" יבואו המילים:

איחור בהמצאת אישור ביטוח שלא 
ים לא יהווה הפרה ימ 10יעלה על 

 יסודית של ההסכם".  

 הבקשה מתקבלת.

טופס  33עמוד  23
אישור קיום 

 ביטוחים

יש להסיר את הדרישה לביטוח  -רכוש  9טופס 
 זה שאינו קשור לשירותים שניתנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבקשה מתקבלת  –רכוש 

באופן שהדרישה לפרק רכוש 

תוסר, אך במקומה יתווסף 

הספק פוטר "סעיף כדלקמן: 

את העירייה ו/או עובדיה ו/או 

כל אדם אחר הנמצא 

בשירותה מכל אחריות לכל 

הנמצא לרכוש ק אובדן או נז

 ".באחריות הספק



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

 .304נבקש למחוק את קוד  -צד ג'

 

נבקש למחוק קוד  ביטוח מעבידים:
307 . 

 

למחוק קוד  נבקש -אחריות מקצועית
 . 304 -ו 302

 

נבקש כי  -ביטול/ שינוי הפוליסה לרעה
 . 30 -מניין הימים ישונה ל

 הבקשה נדחית

 

אינו נדרש בחבות  307קוד 

 מעבידים.

 

 הבקשה נדחית.

 

 הבקשה מתקבלת.

 מסמך א' 24

 5עמ' 

 24נראה כי נפלה טעות סופר שכן  2.2
חודשים  48חודשי התקשרות + 

חודשים  72לתקופת האופציה הינם 
סה"כ. לפיכך, נבקש עדכונכם כי 

ת המקסימלית תקופת ההתקשרו
 חודשים. 72תעמוד עד 

מובהר בזאת שלא מן הנמנע 

כי תקופת ההתקשרות 

בכללותה לרבות הארכות 

נוספות ככל שתהיינה תעמוד 

 שנים. 6 עדעל 

 

 מסמך א' 25

 7עמ' 

לאור סמיכות המועדים בין מועד  4.2.2
שאלות ההבהרה למועד הגשת 

ההצעות, נבקש דחייה בת שבעה ימי 
 מועד ההגשה.עבודה לפחות ל

 .אין שינוי מתנאי המכרז

 מסמך א' 26

 10עמ' 

הואיל וטרם נחתמו דוחות כספיים  7.1.4
, נבקשכם להתאים את 2022לשנת 

 .2021 – 2018הדרישה לשנים 

יש להגיש דוח תפעולי לשנת 

ושאר השנים דוחות  2022

 .מבוקרים 

 

 מסמך א' 27

 11עמ' 

 נבקש הבהרתכם לקריטריונים ולאופן 7.3
המדידה שתבצע העירייה בהתייחס 

 ל"ניסיון רע".

המדובר בניסיון רע במובנו 

הרחב ובהתאם להוראות 

 הסעיף.

 מסמך א' 28

 11עמ' 

חברתנו ישות משפטית נפרדת מבעלי  7.4.1
השליטה ,לפיכך נבקש כי המשפט: 

"תצהיר בכתב של בעלי השליטה "... 
 יוסר. 

 .הבקשה נדחית

 מסמך א' 29

 14עמ' 

הדרישה לצירוף פרטי מדריך לרבות  9.6
קו"ח והמלצות עומדת בסתירה 

. נבקש 5.2סעיף  –למצוין בנספח ג' 

יתוקן כך שימחקו  5.2סעיף 

 המילים הבאות:



 

 

המסמך או  מס"ד

הנספח  אליו 

מתייחסת 

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 הרלוונטי

 מענה הרשות  השאלה

"שיוצג לרשות בתחילת  הבהרתכם. 

 ההתקשרות" 

 למילים:

  "שיוצג במסגרת הליך זה".

 4טופס  30

 22עמ' 

נבקש כי המצהיר יחתום בשם הספק  3
ד, שכן אין בידיעתו המידע על כל בלב

 בעלי הזיקה.

 .הבקשה נדחית

 6.3טופס  31

 29עמ' 

לעיל, נבקשכם  3בהמשך לשאלה  2.1
 .2021 – 2018-להתאים את השנים ל

יש להגיש דוח תפעולי לשנת 

ושאר השנים דוחות  2022

 .מבוקרים 

 

 6.3טופס  32
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 13.1טופס מס' 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה ומאשר/ת אני הח"מ, ______

 בזאת כדלקמן: 

הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז. ________________  .1

 החינוך לקבלת הצעות לתוכנת ניהול, רישום ושיבוץ עבור אגף 25/2022מכרז פומבי מס' "( להמציע)להלן: "

 "(. המכרז)להלן: " עיריית כפר יונהב

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה  .2

הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור 

ידי שייכרת עם -ל ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם עלבהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית ש

 המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית כפר יונה ו/או מי מטעמה. 

 הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית כפר יונה .3

]נוסח חדש[, אשר קובע  )א( לפקודת העיריות174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 כדלקמן: 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי  פקיד או )א( .174

 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.-בן

 [:טינא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנהריני להצהיר כי ] .3.2

 בעיריית כפר יונה.    לא עובדים  עובדים   או אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1

 במקרה של מענה חיובי , נא לפרט: 

 

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית כפר יונה.  יש לי  או  אין לילמיטב ידיעתי,  .3.3.1

 פרט: במקרה של מענה חיובי , נא ל
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, הורה של בן תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג 

 )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

יל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה מבלי לגרוע מן האמור לע .3.4

במכרז( לבין עיריית כפר יונה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד עיריית כפר 

 יונה ולא ידוע לי כי עובד עיריית כפר יונה נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 ה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבורהצהר .4

א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר קובע 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 כדלקמן: 

ה על עשרה חלק העולו תאגיד שיש לאחד מהאמורים פו, אאו שות ונכוס, ו, קרובחבר עירייה )א( א.122

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה;  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או

 תחוא , הורה, בן או בת, אח אובן זוג –, "קרוב" לענין זה

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית כפר יונה. .4.2.1

 או               

 לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   יש .4.2.2

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, תחוא ב או סבתא(, בן או בת, אח או, הורה, הורה של הורה )סבן זוג –" קרוב"

דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת 

 דוד/ה;

ין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין המכרז( לב .4.3

עיריית כפר יונה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בעיריית כפר יונה 

 ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בכפר יונה יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

חתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי שירותים אישיים הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו ל .5.1

 לנבחר ציבור בעיריית כפר יונה ו/או לעובד בכיר במוא"ז.

 



 

 

 לעניין סעיף זה:

כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית כפר יונה במהלך שלוש השנים שקדמו  ":נבחר ציבור"

פסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר כהונתם הו

 פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית כפר יונה;

מנכ"ל עירייה, מהנדס עירייה,  גזבר עירייה, סגן גזברות עירייה, מבקר עיריית כפר  ":עובד בכיר בעירייה"

דם, מנהל התשלומים, חברי ועד יונה, יועץ משפטי לעיריית כפר יונה, וטרינר עירייה, מנהל אגף; מנהל כוח הא

 העובדים; 

נא  –ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים המפורטים לעיל 

לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים, הגורם שסיפק את השירותים, מהות 

 השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 

 

הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי עיריית כפר יונה שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע  .6

במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע לעיריית כפר יונה ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה 

עה המונעת את במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מני

לרבות בגין מצבים שבהם ייוצר ניגוד התקשרות העירייה בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה

 יטול ההתקשרות בנסיבות אלה. דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית כפר יונה ו/או מטעמן, בגין ב

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני לאשר כי  .7

 כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 מציעאני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את ה .8

 ואפעל בהתאם להנחיותיה. ינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייהבמצב של ניגוד עני

___________________ 

 חתימה

 אישור

...... אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' ...........................

.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה המוכר לי אישית /נושא ת

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

___________________ 

 עו"ד,                             



 

 

  14טופס מס' 

 

 בר העדר רישום פליליהצהרה בד

 )למלא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את 
 האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

"( המציע___________________ אצל _______________ )להלן: " אני משמש בתפקיד .1
 )ימולא כאשר המציע הינו תאגיד(

לקבלת הצעות  25/2022תצהיר זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  .2
 "(. המכרזלתוכנת ניהול, רישום ושיבוץ עבור אגף החינוך בעיריית כפר יונה )להלן: "

י בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הריני להצהיר כ .3
 הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.1

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.2

 ______________שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _ .3.3

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.4

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.5

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.6

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.7

 ב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________שם )חברה/מר/ג .3.8

 שם )חברה/מר/גב'(: ____________ ת.ז./ח.פ. _______________ .3.9

הריני להצהיר כי נושא המשרה אצל המציע הם האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף ביחס לכל  .4
ל, מנהל : חברי דירקטוריון, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ""נושא משרהאחד מנושאי המשרה. "

 כספים, מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(:

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.1

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.2

 _.מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: ________________ .4.3

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.4

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.5

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.6

 _____.מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: ____________ .4.7

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.8

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.9



 

 

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. 4.10

 _________.מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: ________ .4.10

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.11

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.12

 מר/גב' ____________ ת.ז. __________ תפקידו/ה: _________________. .4.13

 

שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי )שבע( השנים  7הנני מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 ככל שהמציע הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: 

 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .5.1

 ______________.מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: ___ .5.2

 מועד מתן גזר דין: _______________. .5.3

 גזר הדין: ______________. .5.4

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7הנני מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  .6
 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  ככל שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את

 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .1.1

 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .1.2

 מועד מתן גזר דין: _______________. .1.3

 גזר הדין: ______________. .1.4

 

לעיל(  3המציע  )שפורטו בסעיף  הנני מצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול בעלי המניות של .7
לעיל(, אף אחד מבעלי המניות ו/או נושאי המשרה  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7אצל המציע לא הורשע במהלך 
 עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

או מנושאי המשרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים ככל שאחד מבעלי המניות ו/
 )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 שם בעל המניות/נושא המשרה: _______________. .1.1

 פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספר תיק(: _____________. .1.2

 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .1.3

 מועד מתן גזר דין: _______________. .1.4

 גזר הדין: ______________. .1.5

 



 

 

הנני מאשר כי לאחר בדיקה שביצעתי, לא תלוי ועומד נגד המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע  .8
ו/או כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון )כהגדרתה 

 במכרז(. 

ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד מנושאי המשרה  ככל שכנגד המציע
הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, וביחס לכל אדם 

 בנפרד(: 

 שם בעל המניות/נושא המשרה: _______________. .1.1

 ר תיק(: _____________.פרטי תיק בית המשפט )ערכאה, מספ .1.2

 מהות העבירה ותיאור סעיפי העבירה: _________________. .1.3

 השלב בו מצוי ההליך הפלילי: _______________. .1.4

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .9

 

  

 חתימת המצהיר         

 

 

 אישור:

 

_____ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ אני הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____
המוכר/ת לי אישית )זיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _________________( ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה 

 הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 

 , עו"ד                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

 אין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או הבירור. המענה יחייב כלשונו. .3

ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת  חתוםיש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא  .4
 הווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.חותמת החברה. המסמך מ

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז.  .5
כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים 

 א צוינו במסמך זה במפורש.הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים ל

 

 
 

 בכבוד רב ובברכה,
 

 עיריית כפר יונה
 

 


