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הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן (להלן" :המועצה")
א.ג.נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן" :המציע")
במסגרת הצעתי במכרז מספר ____________ שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק
בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .2.1סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע
כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה,
בן או בת ,אח או אחות״.
 .2.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
.2.3סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
 .3.1בין חברי מליאת המועצה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי
שאני לו סוכן או שותף.
 .3.2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .3.3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד ברשות.

.4

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.

.5

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו
הינו אמת.

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה
ובאישור שר הפנים ,רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
תאריך_______________:
חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  ,אישור עו"ד _________________ :
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תצהיר
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:

 .1אני המציע ______________________________________________  /משמש כ
המציע
אצל
___________________________
______________________________ (להלן" :המציע") ,אשר מגיש בקשה למועצה
האזורית עמק הירדן (להלן" :המועצה") להכלל במאגר הספקים של המועצה (להלן:
"הבקשה") ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מבקשת המציע להכלל במאגר הספקים
המועצה.
 .3למיטב ידיעתי ,נכון למועד הגשת הבקשה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או
צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק
שיקים ללא כיסוי ,התשמ"א .1981 -
 .4ידוע למציע ואנו מסכימים לכך ,כי אם יתברר כי הצהרתי לעיל לא נכונה במלואה,
המועצה תהיה רשאית שלא לכלול את המציע במאגר הספקים שלה ואם המציע כבר
נכלל במאגר  -למחוק את שמו מהמאגר.
 .5זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה
____________ ,ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן
התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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