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עיריית רהט
 16מרץ 2021

מכרז מס' 18/2020
הפעלת מרכז לחיזוק כוחות משפחתיים
(חכ"ם) ()2020

הודעה מס'  6למציעים
הודעה זו מופנית למציעים שהגישו הצעות למכרז.
ביום  3מרץ  2021ניתן על-ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע (כב' השופט
ש' פרידלנדר) פסק דין בעת"ם  ,48258-02-21אשר מחדד ומבהיר למשתתפים במכרז
פומבי את חשיבות הגילוי הנאות במצבים בהם קיים חשש לניגוד עניינים והיקף
הגילוי הנדרש במכרז פומבי (העתק פסק הדין מצורף להודעה זו).
מאחר ופסק הדין ניתן לאחר מועד הגשת ההצעות ,ועל מנת לאפשר למציעים לשקול
את צעדיהם ,אזי לפנים משורת הדין ,ניתנת בזאת למציעים במכרז זה האפשרות
להרחיב ולצרף תצהירים נוספים בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובדי
עירייה ו/או נבחרי ציבור (טופס מס' .)8
לשם הנוחות ,מצורף להודעה זו נוסח של טופס מס' 8
על המציעים שיחפצו בכך ,להגיש את התצהירים (כשהם מלאים ומאומתים כדין),
עד ליום  24מרץ  2021בשעה .16:00 :לאחר מועד זה ,ייחשב מציע אשר לא הגיש את
התצהירים ,כמי שוויתר על זכותו להשלמת מסמכים כאמור בהודעה זו.
את התצהירים ניתן לשלוח לדוא"ל michrazim@rahat.muni.il :עם העתק לתיבת
הדוא"ל של הלשכה המשפטית ()legal@rahat.muni.il
בברכה,

עיריית רהט
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עיריית רהט
טופס מס' 8

הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה

[יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות ,הדירקטורים ,נושאי המשרה ,חברי ועד
מנהל ,מנהל פעיל של המציע]
אני הח"מ ______________ ,ת.ז ,_____________ ..שכתובתי היא _____________
מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
.1

הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ/.ת.ז.
________________ (להלן" :המציע") למכרז  18/2020שעניינו הפעלת מרכז לחיזוק
כוחות משפחתיים (חכ"ם) ( )2020ברהט (להלן" :המכרז").

.2

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים ,אזי אי נכונות האמור בהצהרה
זו ,תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה ,וככל שהמציע יזכה
במכרז ,אי נכונות האמור בהצהרה זו ,יהווה הפרה יסודית של החוזה שייכרת עם המציע
ולביטול החוזה על-ידי שייכרת עם המציע ,מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית
רהט ו/או מי מטעמה.

.3

הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד עירוני
 .3.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף (174א) לפקודת העיריות [נוסח חדש],
אשר קובע כדלקמן:

( .174א)

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין ,במישרין
או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או
סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה
המבוצעת למענה.

 .3.2הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 .3.2.1אנוכי ובן/בת זוגי איננו עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך
לעיריית רהט.
או:
 .3.2.2אנוכי או בן/בת זוגי עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית
רהט.
_______________________________________________.
 .3.3הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 .3.3.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה
המקומית לתכנון ובנייה רהט.
לעניין הצהרה זו:
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או אחות,
הורה של בן 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;

חתימת המציע________________ :
מכרז  – 18/2020הפעלת מרכז חכ"ם ( - )2020הודעה מס' 16.3.2021 :6
עמוד  5מתוך 11

بـلـديـة ره ــط

עיריית רהט
 .3.4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי למיטב ידיעתי החוזה שייכרת בין המציע
(אם יזכה במכרז) לבין עיריית רהט ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע
לבין עובד עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין בחוזה ,בין
במישרין ובין בעקיפין.
.4

הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור
 .4.1הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף 122א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש],
אשר קובע כדלקמן:

122א( .א)

חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד
מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה
צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה" ,קרוב" – בן
זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות

 .4.2הריני להצהיר כי [נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטי]:
 .4.2.1למיטב ידיעתי ,אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית
רהט.

או
 .4.2.2יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור ,כל זאת כדלקמן:
_______________________________________________.
לעניין ההצהרה בסעיף זה:
"קרוב" – בן זוג ,הורה ,הורה של הורה (סב או סבתא) ,בן או בת ,אח או אחות,
הורה של בן 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;
 .4.3מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הריני לאשר כי החוזה שייכרת בין המציע (אם יזכה בין
המכרז) לבין עיריית רהט ,לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר
ציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי לחוזה ,בין
במישרין ובין בעקיפין.
.5

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים
 .5.1הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי כראש
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים
העירוניים של עיריית רהט.
לעניין סעיף זה:
"נושא משרה":

יו"ר דירקטוריון (או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר) ,דירקטור
(או חבר בגוף המנהל של התאגיד) ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל,
סמנכ"ל ,מנהל כספים או אחד מסגניו ,מנהל תפעול או אחד
מסגניו ,מנהל כוח אדם ,מבקר (פנימי או חיצוני) ,ראש ועדת
ביקורת;
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" .5.2תאגיד עירוני" :נכון למועד חתימת חוזה זה ,אחד מאלה :הועדה המקומית
לתכנון ובנייה רהט ,תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" (החברה המנהלת
את אזור התעשייה עידן הנגב) ,אשכול הנגב המערבי (בהקמה) ,חברה כלכלית לרהט
(בהקמה) ,עמותת המתנ"ס ברהט.
 .5.3הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי כראש
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים
העירוניים של עיריית רהט ,וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו
לא הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל.
לעניין סעיף זה:
"נושא משרה":

יו"ר דירקטוריון (או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר) ,דירקטור
(או חבר בגוף המנהל של התאגיד) ,מנכ"ל ,משנה למנכ"ל,
סמנכ"ל ,מנהל כספים או אחד מסגניו ,מנהל תפעול או אחד
מסגניו ,מנהל כוח אדם ,מבקר (פנימי או חיצוני) ,ראש ועדת
ביקורת;

"תאגיד עירוני":

נכון למועד חתימת חוזה זה ,אחד מאלה :תאגיד המים והביוב
"מי רהט"; "עידן הנגב" (החברה המנהלת את אזור התעשייה
עידן הנגב) ,אשכול הנגב המערבי (בהקמה) ,חברה כלכלית לרהט
(בהקמה) ,עמותת המתנ"ס ברהט.

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד
התפקידים המפורטים לעיל ,ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד
התפקידים הללו – נא לפרט את הדברים (התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו,
הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו ,התקופות הנוגעות בדבר):
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
 .5.4הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי
כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים
כלשהם (עבודות קבלניות ,עבודות אחזקה ,שירותים בתחום הרווחה ,שירותים
בתחום החינוך ,ייעוץ פיננסי) ,בין כספק יחיד עצמאי (עוסק) ,חברה ,עמותה (לרבות,
חברה לתועלת הציבור):
לעניין סעיף זה:
"נושא משרה":

כהגדרתו לעיל;

"בעל תפקיד":

בעל תפקיד בכיר אצל הספק ,בין שהועסק כשכיר ובין כספק
עצמאי החיצוני לספק ,לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול,
פיננסיים ,תקציב או כוח אדם;

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושא המשרה כיהן באחד התפקידים
המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם הספק ,התפקיד בו שימש ,התקופה בה
כיהן):
_____________________________________________________.
____________________________________________________.
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 .5.5הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות
מקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי
בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:
לעניין סעיף זה:
"רשות מקומית" :עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית;
"מוסד תכנוני":

רשות רישוי ,ועדה מקומית או ועדת משנה שלה ,ועדה מחוזית או
ועדת משנה שלה;

"נושא משרה":

כהגדרתו לעיל;

"בעל תפקיד":

כהגדרתו לעיל;

"תאגיד עירוני":

כל תאגיד (חברה ,עמותה ,חברה לתועלת הציבור) ,אשר לרשות
מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על  ,20%הזכות למנות
דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים ,יהיה תחום
העיסוק של התאגיד אשר יהיה;

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד
התפקידים המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם הרשות המקומית ו/או שם
התאגיד העירוני ,התפקיד שבו כיהן נושא המשרה ,התקופה בה כיהן):
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
 .5.6הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא סיפקתי
שירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד
בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני ,לרבות ,עבור
תאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.
לעניין סעיף זה:
"נבחר ציבור":

כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך
שלוש השנים שקדמו לחתימה על חוזה זה ,לרבות ,נבחרי ציבור
אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא (בחירות ,התפטרות,
פטירה) ,ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית רהט;

"עובד בכיר בעירייה" :מנכ"ל העירייה ,סגן המנכ"ל ,מזכיר העירייה ,מהנדס
העירייה ,סגן מהנדס העירייה ,גזבר העירייה ,סגן גזברות
העירייה ,מבקר עיריית רהט ,יועץ משפטי לעיריית רהט ,וטרינר
העירייה ,מנהל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם ,מנהל התשלומים,
חברי ועד העובדים;
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה,
"עובד בכיר בועדה":
אשר מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה
המקומית ,וכן ,מנהל הועדה המקומית ,תובע עירוני העוסק
בתחום התכנון ובנייה (לרבות ,תובע חיצוני שאינו עובד של
העירייה או של הועדה) ,מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה;
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עיריית רהט
"תאגיד עירוני" :כהגדרתו בסעיף  4.2לעיל;
"מנהל בתאגיד עירוני" :מנכ"ל ,סמנכ"ל ,מנהל כספים ,מנהל תפעול ,מנהל כוח
אדם או מבקר בתאגיד;
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים
המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו
השירותים ,הגורם שסיפק את השירותים ,מהות השירותים שסופקו ,תקופת מתן
השירותים):
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
 .5.7הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי
כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים
כלשהם (עבודות קבלניות ,עבודות אחזקה ,שירותים בתחום הרווחה ,שירותים
בתחום החינוך ,ייעוץ פיננסי) ,בין כספק יחיד עצמאי (עוסק) ,חברה ,עמותה (לרבות,
חברה לתועלת הציבור):
לעניין סעיף זה:
"נושא משרה":

כהגדרתו לעיל;

"בעל תפקיד":

בעל תפקיד בכיר אצל הספק ,בין שהועסק כשכיר ובין כספק
עצמאי החיצוני לספק ,לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול,
פיננסיים ,תקציב או כוח אדם;

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושא המשרה כיהן באחד התפקידים
המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם הספק ,התפקיד בו שימש ,התקופה בה
כיהן):
_____________________________________________________.
____________________________________________________.
 .5.8הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו ,לא כיהנתי
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות
מקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי
בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:
לעניין סעיף זה:
"רשות מקומית" :עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית;
"מוסד תכנוני":

רשות רישוי ,ועדה מקומית או ועדת משנה שלה ,ועדה מחוזית או
ועדת משנה שלה;

"נושא משרה":

כהגדרתו לעיל;

"בעל תפקיד":

כהגדרתו לעיל;
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"תאגיד עירוני":

כל תאגיד (חברה ,עמותה ,חברה לתועלת הציבור) ,אשר לרשות
מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על  ,20%הזכות למנות
דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים ,יהיה תחום
העיסוק של התאגיד אשר יהיה;

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות ,נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד
התפקידים המפורטים לעיל – נא לפרט את הדברים (שם הרשות המקומית ו/או שם
התאגיד העירוני ,התפקיד שבו כיהן נושא המשרה ,התקופה בה כיהן):
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
 .5.9הריני לאשר כי במהלך ששת החודשים שקדמו לבחירות האחרונה לרשויות
המקומיות (נערכו בחודש אוקטובר  ,)2018לא שימשתי בתפקיד רשמי (בהתאם לחוקי
הבחירות לרשויות המקומיות) עבור מועמד כלשהו שהתמודד לראשות עיריית רהט
ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן ,לא עסקתי בגיוס כספים
ו/או גיוס תרומות למועמד שהתמודד לראשות עיריית רהט ו/או לרשימה כלשהי
שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן הריני לאשר ,כי אני בעצמי לא תרמתי כספים
ו/או לא ספקתי שירותים כלשהם ללא תמורה ,למועמד שהתמודד לראשות עיריית
רהט ו/או לרשימה כלשהי שהתמודדה בבחירות למועצת העיר רהט.
ככל שבמהלך שששת החודשים שקדמו לבחירות לרשויות המקומיות ,המציע ו/או
נושא המשרה בו עסק באחת הפעולות המפורטות לעיל ,עבור מועמד לראשות עיריית
רהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט ,עליו לפרט את הדברים (שם
המועמד או הרשימה שעבורם בוצעו הפעולות ,מהות התפקיד ו/או הפעילות שבוצעה
על-ידי המציע או נושא המשרה בו):
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
_____________________________________________________.
.6

הריני לאשר כי הובהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט
שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או החוזה שנכרת מכוחו
בין המציע לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת החוזה אם יתברר כי
הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת מניעה המונעת את התקשרות
העירייה ו/או הועדה המקומית בחוזה בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה ,לרבות בגין
מצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של החוזה ,ואני
מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית רהט ו/או הועדה
המקומית ו/או מטעמן ,בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.

.7

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,
והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.
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.8

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל ,אשר עשויות להעמיד אותי/
את המציע במצב של ניגוד עניינים ,אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל
בהתאם להנחיותיה.

חתימת המצהיר/ה
אישור
אני ...................................... ,עו"ד ,מאשר כי ביום  .................הופיע בפני מר/גב'
 .................................המוכר/ת לי אישית /נושא ת.ז ......................... .ולאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן ,אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.

חתימה  +חותמת עוה"ד
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