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 K001   -  12806משולב    בקשה  טופס 

גני  סיוע ברכישת מדיחי כלים ל -באמצעות עידוד השימוש בכלים רב פעמיים לתמיכה בטופס בקשה 
 2022-2021 יםלשנ והסברה ברשויות המקומיותהילדים 

 ________________ מס' בקשה 

 : את החלקים הבאים טופס זה כולל

 א. פרטי הרשות המבקשת  

   בקשה מקצועי לתמיכהטופס ב. 

 ג. פירוט תקציבי 

 תמקצועי התחייבות   טופס. ד

 ת מנהליהתחייבות   . טופסה

 יין הרשעות/הליכי אכיפה  הצהרה בענ טופס . ו

  .החתימהמורשי  2 למרכבה חתום דיגיטאלית על ידייש להגיש כטופס אחד  את כל הטפסים הללו
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 המבקשת   פרטי הרשות–חלק א

 ______________________ ____מבקש התמיכה:  או האיגוד  שם הרשות .1

 ____________________________ שם העיר או הרשויות נשוא הבקשה: 

 

 מגיש הבקשה )עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, איגוד ערים, אשכול(פרטי איש קשר מטעם  .2

 _______________________________________________________________________ 

 

    הטופס בקשה מקצועי לתמיכ -חלק ב 

 

 דגשים:

 רשות זכאית לתמיכה אך ורק עבור גן בו מתקיימים שני תנאים אלו: 

 סמל מוסד של משרד החינוך בעל  •

 מוגשת ארוחת צהריים   במסגרתו •

 

 לקול הקורא   קובץ האקסל המצורף למלא את יש  .1

 לפי ההנחיות שלהלן:    האקסל יש למלא את הטבלאות בנספח

 לגבי הרשות. יש למלא ע"פ המידע והנתונים הקיימים את טבלה זו  -. נתונים על כלל הרשות1טבלה 

 לכל גן באופן נפרד. יש למלא בהתייחס זו את הטבלה  -. נתונים לכל גן 2טבלה 

 

 הרכיבים עבורם תינתן תמיכה במסגרת חלק א' בקול הקורא : 

עבודות נגרות, רכישה ו/או   - רכישה והתקנת מדיח הכלים, ביצוע עבודות הנדרשות להתקנת המדיח-רכיב א'

התקנת ברז מים, רכישה ו/או התקנת סיפון לחיבור מים, התקנת נקודת חשמל, רכישת כלים רב פעמיים לגן,  

 ה ראשונה. חבילת תפעול לשנ 

בנושא  לפחות אקדמאיות  ביצוע יום עיון לגננות ולסייעות )ניתן באופן מקוון( באורך של שלוש שעות  -רכיב ב'

 . צמצום השימוש בכלים חד פעמייםהפחתת פסולת במקור, צריכה סביבתית ו

מעלות   95% )סכום תמיכה מקסימלי של ₪ 3,041ב' הינו -לגן  עבור רכיבים א' ו  המקסימאליהתמיכה כום ס

 הפרויקט( 

 

 ' בקול הקורא : בתינתן תמיכה במסגרת חלק  עבורו הרכיב

 בנושא הפחתת פסולת במקור ועידוד השימוש בכלים רב פעמיים. ביצוע הסברה ברשויות המקומיות  -רכיב ג'

  בקול הקורא   7סעיף עבור הרשות המקומית יחושב בהתאם לגודל הרשות לפי    המקסימאליסכום התמיכה 

 . )סכומי ושיעורי תמיכה(
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 על הבקשה לכלול התייחסות לנושאים שלהלן: .2

 

 בגן ם הרכישה וההתקנה של המדיחים זמנים ליישוהתיאור לוח   .א

 

חודשים   12והתקנת המדיחים בכל הגנים בתום  לקול הקורא, יש לסיים את רכישת  )ג(ב.  6.3ע"פ סעיף  

 ממועד קבלת ההתחייבות.

 

 

 

 

 

 

 

 הערות  פעולות הצפויות להסתיים ברבעון   

   מועד קבלת ההתחייבות 

 ממועד קבלת ההתחייבות  1רבעון  

 יש למלא  

 

 

 

 ממועד קבלת ההתחייבות  2רבעון  

 יש למלא 

 

 

 

 

 ממועד קבלת ההתחייבות  3רבעון  

 יש למלא 

 

 

 

 

 

 ממועד קבלת ההתחייבות  4רבעון  

 יש למלא 

 

 

 

 

   מועד סיום הפרויקט המקסימלי 
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שימוש  יש לתאר את הדרכים בהם תהיה אחראית מגישת הבקשה לביצוע בקרה שוטפת על ה .ב

)כגון גורם אחראי מטעם הרשות/ ביצוע    השנים שלאחר התקנתו  6במהלך  ע"י הרשות  במדיחים בגן  

 וכו'(  סיורים קבועים

_________ ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

__________________________________________________________ ___________ 

 

 

   פירוט תקציבי-חלק ג 

 

בטופס   לפירוט  בהתאם  במרכבה  העלויות  ללשונית  יוזן  התקציבי  ביצוע(  149הפירוט  מול  תקציב    )דוח 

 . המפורסם עם קול קורא זה

כמפורט  פירוט עלויות ומקורות מימון של כל אחד ממרכיבי הנושאים הנתמכים    יש להגיש  -  149הנחיות לטופס  

יש להוריד את הטופס מאתר המשרד בו מופיעים רכיבים רלוונטיים לתמיכה זו, בגינם    בטופס.

 יש לציין עלויות/אומדנים

יקט, סכום מבוקש וסכום השתתפות הרשות)מקורות עצמיים(  הפרולתשומת לב: סכומי עלות  

 ובלשונית העלויות במרכב"ה .   149חייבים להיות זהים בטופס 
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 מקצועית  ת התחייבוטופס  –חלק ד 
 

קול  , מתכבדים להגיש בקשתנו לקבלת תמיכה במסגרת  ()להלן ה"רשות"   _________ אנו מורשי החתימה של   

סיוע ברכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה    -עידוד השימוש בכלים רב פעמיים באמצעות    12806קורא  

 :הלןכדלבשמה לקיים את כל ההתניות ומצהירים מתחייבים ו, ברשויות המקומיות

לרכוש, להתקין, להעמיד תשתיות חשמל, מים וביוב מתאימות, לבצע התאמות נגרות ככל  שנדרש,    .1

לתלות ליד המדיח הוראות הפעלה של המדיח, ולדאוג להפעלתם התקינה של  מדיחי הכלים בגן  

 הילדים.  

להשלים את רכישת והצבתו של מדיח הכלים ואת הקמת התשתיות המתאימות בגן הילדים תוך   .2

 חודשים ממועד קבלת ההתחייבות לתמיכה מהקרן/המשרד.   12

 לספק כלים רב פעמיים לגן ככל שידרש וכמפורט בקול הקורא.  .3

 

לספק שירות של תיקון תקלות, אספקת טבליות את מדיחי הכלים,  ובכלל זאת,  להפעיל ולתחזק .4

 מיום תחילת הפעלתו בגן הילדים.   שנים לפחות 6, לתקופה של וחומרי ניקוי למדיח

 

בגן  באופן שוטף במהלך תקופה של   .5 לפחות  6לוודא שימוש במדיח הכלים  מיום תחילת     שנים 

 הפעלתו בגן הילדים. 

 

  – ככל שלא ישתמשו במדיח הכלים ו/או ישתמשו בכלים חד פעמים בגן במהלך התקופה האמורה .6

 שניתן עבורו.   אנו מתחייבים להחזיר לקרן את מלוא סכום התמיכה

 

לפרסם הודעה על ביצעו הפרויקט באתר האינטרנט של המבקשת, ובמקרה הבקשה הוגשה על ידי   .7

 איגוד ערים/אשכול, גם  באתר של הרשות המקומית הרלוונטית.  

 

 לבצע את רכישת, הצבת והפעלת מדיח הכלים בגן, לפי כל דין.  .8

 

י של המשרד למתן  לפי כל התנאים המפורטים בנוהל הכלל  הפרויקט  הנתמךאת  בצע  לו   יישםל .9

 תמיכות,  בקול קורא זה, בתנאי ההתחייבות לתמיכה ובהתאם להנחיות המשרד. 

ולרשות המקומית הרלוונטית והם מסכימים לכך,    .10 המשרד  הקרן/כי אין בתמיכת  ידוע למבקש 

או צד      כלפי מגיש הבקשה  ,משרד אחריות ו/או חבות ו/או חובה כלשהםקרן/בכדי להטיל על ה

 בקשר עם הפרויקט נשוא התמיכה.   שלישי כלשהו,

ה .11 יחויב  את  קרן/אם  הבקשה  מגיש  ישפה  כאמור,  כלשהי  חובה  או  חבות  באחריות,  משרד 

 משרד.  קרן/משרד כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של הקרן/משרד בגין כל סכום שיחויב בו הקרן/ה

 .המבקשהפרויקט הנתמך יבוצע באחריות בלעדית ומלאה של  .12
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לוודא ולהיות אחראי לכלל היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים בפרויקט,  לרבות קיום כל הביטוחים   .13

 המקובלים במסגרת הפעלת הפרויקט נשוא התמיכה. 

לקרן/ל .14 בקשר  מידע  כל  לפרסם  הזכות  תהיה  נשוא משרד  כל    פרויקטים  לרבות  זה,  קורא  קול 

 מידע/תוכנית/תוצר ודבר אחר בקשר לפעילות הממומנת במסגרת קול קורא זה. 

שידרוש .15 מסמך  ו/או  נתון  כל  למסור,  להסכים  ו/או  לקבלת  קרן/ה  למסור  לבקשה  בקשר  משרד 

כניסה  ולאפשר  נשוא הבקשה,  לפרויקט  ו/או  נשוא הפרוייקט,ל  תמיכה  לבחון את    גנים  מנת  על 

 רויקט. ביצוע הפ

. יודגש,  מקום בולט לעין, "נרכש בסיוע המשרד להגנת הסביבה"חזיתו בב  מדיח הכלים  ל גבי  לציין ע  .16

  מראש ובכתב מהמשרדכי כל סימון נוסף/אחר על גבי מדיח הכלים  יבוצע רק  לאחר קבלת אישור  

 להגנת הסביבה. 

, בנושא הפחתת  איות לפחותשעות אקדמ  יום עיון, לגננות ולסייעות בגנים,  באורך של שלושלבצע   .17

פסולת במקור, צריכה סביבתית וצמצום השימוש בכלים רב פעמיים  )ניתן לקיים את יום העיון  

 באופן מקוון(. 

 

 

סיוע בפעילות הסברתית ברשויות המקומיות,    - )רשות(  הוגשה בקשה גם לפרק ב' של הקול הקוראוככל 

 את כל ההתניות כדלהלן:גם לקיים ם הרשות ומתחייבים בשמתחייבים מורשי החתימה 

יום קבלת ההתחייבות לתמיכה     שבין  התקופה  במהלך  ההסברתית  לבצע את  הפעילות .1
  ועד תום שנה לאחר מכן. 

 לבצע הפעילות לפי כל דין  .2
 

הפעילות נשוא התמיכה כל התנאים המפורטים בנוהל הכללי של המשרד את  בצע  לו   יישםל .3

 למתן תמיכות,  בקול קורא זה, בתנאי ההתחייבות לתמיכה ובהתאם להנחיות המשרד.

לכך,    .4 מסכימים  והם  הרלוונטית  המקומית  ולרשות  למבקש  בתמיכת  ידוע  אין  כי 

כלפי    ,ו חובה כלשהםמשרד אחריות ו/או חבות ו/אקרן/ המשרד בכדי להטיל על ההקרן/

 בקשר עם הפרויקט נשוא התמיכה.  או צד שלישי כלשהו,   מגיש הבקשה 

משרד באחריות, חבות או חובה כלשהי כאמור, ישפה מגיש הבקשה את קרן/אם יחויב ה .5

בו הקרן/ה שיחויב  כל סכום  בגין  משרד כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של קרן/משרד 

 משרד.  קרן/ה

 .המבקשע באחריות בלעדית ומלאה של הפרויקט הנתמך יבוצ .6

לוודא ולהיות אחראי לכלל היבטי הבטיחות והגהות הכרוכים בפרויקט,  לרבות קיום כל  .7

 הביטוחים המקובלים במסגרת הפעלת הפרויקט נשוא התמיכה. 
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  פרויקטים נשואמשרד תהיה הזכות לפרסם כל מידע בקשר לקרן/י לידוע למגיש הבקשה כ  .8

בקשר לפעילות  נשוא הסיוע ו/או  כל מידע/תוכנית/תוצר ודבר אחר  קול קורא זה, לרבות  

 הממומנת במסגרת קול קורא זה.

שידרוש  .9 מסמך  ו/או  נתון  כל  למסור,  להסכים  ו/או  לבקשה קרן/ה  למסור  בקשר  משרד 

 .  לקבלת תמיכה ו/או לפרויקט נשוא הבקשה

 . המבקשת  של  והמלאה הבלעדית  באחריותה יבוצע הנתמך הפרויקט .10

  א. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכת המשרד ובכל מקום בו  יופיע  .11

סמל הרשות בהקשר של פרויקט זה תציי ן הרשות  כי הפרויקט נעשה בסיוע המשרד להגנת  

הסביבה בצירוף סמליל המש רד. אופן  השימוש בסמליל המשרד טעון אישור מראש של אגף 

פרסומים במשרד ואישור ועדת החסויות במשרד ככל ויהיה מעורב גוף חיצוני בפרסומים, 

כהגדרתו בהוראת  תכ"מ 15.3.0.1 שכותרתה "מתן חסות על ידי משרדי ממשלה".  

פעילות    בנושא  כי   המקומית  הרשות  התחייבות   -מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'   .ב

 פרסום והסברה תעמוד בכל תנאים הבאים:  

עידוד  הפחתת פסולת במקור ו  לנושא ותדי פעולות הפרסום וההסברה יהיו ייעו .1

 .השימוש בכלים רב פעמיים

הפעילות תכלול הסברה ופרסום, באחד או יותר, מכלי וערוצי התקשורת   .2

  ת הקיימים אצל הרשות המבקשת, כולל רשתות חברתיות והכל בכפוף לקבל

ועמידה בכללים   פרסומה אופן, המוצעת  הפרסומיתאישור המשרד לפעילות 

 הרלוונטיים לעניין זה.

  העיצובי  בגריד להשתמש יתחייבו המשרד תמיכת את לקבל המבקשות הרשויות .3

  הפרסום מקרהובכל   .הניקיון יום בנושא הרשות  פרסומי בכל המשרד שיספק

 . המשרד  של ובכתב מראש אישור קבלת לאחר  רק  ייעשה

 לקביעה הבלעדית של לשכת הפרסום זכויות היוצרים לעניין זה, יהיו בהתאם  .4

 

 

 חתימת מורשי החתימה:  
 
 

1) ___   __________     ___       _______________   _____________     
            חותמת - תפקיד       חתימה   מס' ת.ז.                                     שם                                   

 
2) ____  __       ___ __     __ _______________     _______________                               

             חותמת - תפקיד       חתימה   מס' ת.ז.                                     שם                        
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 2021-2022ים שנל מנהלית התחייבותטופס  – חלק ה  

קול  , מתכבדים להגיש בקשתנו לקבלת תמיכה במסגרת )להלן ה"רשות"(   _______ ______של  אנו מורשי החתימה 

ברכישת מדיחי כלים לגני הילדים והסברה  סיוע  -עידוד השימוש בכלים רב פעמיים באמצעות     12806קורא   

 מתחייבים בשמה לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה:ו ברשויות המקומיות

 

נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך ביצוע הפעולות, עבורן נתנה התמיכה ורק לצורך זה.     .1

 

לא נעביר סכומים מכספי התמיכה בפרט  ו/או מכספי התאגיד בכלל לגוף אחר, למפלגה או לסיעה, 2.   א. 

הסיעה  -  כשמשמעותם  של  בחירות"  "להוצאות  או  הסיעה  של   שוטפות"  "להוצאות  לרבות 

וכהוראתם של מונחים  אלא בחוק מימון מפלגות, התשל"ג- 1973.  

 

)צרכי   לא נעשה שימוש בכספי תמיכה, בקשר עם תעמולת בחירות  -  כמשמעותה בחוק הבחירות  ב. 

תעמולה(, התשי" ט-1959.  

 

לא נכלול שמה של מפלגה או סיעה  –  במישרין  או בעקיפין  –   במודעות    באירועים ובפעילויות או    ג. 

בפרסומים שאנחנו נפר סם. 

 

 

סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד  -  גם 3.   א. 

חשבוניות מס על סכומים ששיל מנו. 

 

במועדים   בתמיכה,  לשימוש  בקשר  ואחרים  כספיים  דיווחים  הכספים  שנת  במשך  לכם  נמציא  ב. 

ובמתכונת שיקבעו על-י דכם. 

 

נמציא לכם דו"ח מקורות ושימושים לכל אחת מהפעילויות הנתמכות, על צירופיו, עד יום  30  ביוני    ג. 

בשנה שלאחר תום שנת הכספים. 

 

נדאג  לצרף ביאור המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות    ד. 

ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט . 

 

על הגוף להתחיל בביצוע הפרויקט הנתמך תוך  90  יום מיום קבלת ההתחייבות מהמשרד ולשלוח  ה.  

למשרד הוכחות המעידות על תחילת הפרויקט ולכל הפחות הסכם   חתום עם קבלן מבצע או נותן 

השירו תים. 

 
בנוסף לכך, על המבקש להציג תוך  90  יום מיום קבלת ההתחייבות אישור מועצת הרשות המקומית  ו. 

לתב"ר  הפנים  במשרד  המחוזי  הממונה  אישור  או  הרגיל  התקציב  מתוך  הנדרש  התקציב  ליעוד 

מליאת  אישור  ובצירוף  התמיכה,  מבוקשת  עבורו  הפרויקט  בגין  הרשות  מליאת  ידי  על  שאושר 

הרשות המקומית. זאת במסגרת הגשת "טופס מעקב רבעוני אודות התקדמות הפרויקט" כמפורט 

בסעיף 3.8 לנוהל הכללי של המשרד להגנת ה סביבה. 

 

 



 
נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו ובמתקננו ולעיין בספרי     .4

לנציגי   נאפשר  שיידרש.  מסמך  וכל  השוטף  לניהול  הנוגע  חומר  פרוטוקולים,  החשבונות  שלנו, 

הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה. 
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נפעל לפי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחיסכון - כפי שתקבע מזמן לזמן ותיוודע לנו על ידי     .5

המשרד. 

 

תהיו רשאים להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה בכתב,      .6

במקרים כדלקמן: 

 

אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל התנאים,   א. 

או ההתחייבויות - כאמור בכתב ההתחייבות זה בקשר למתן התמיכה. 

 

אם תקציב משרדכם הופחת עקב מדיניות כלכלית.    ב. 

 

אם לא נעביר לכם את המסמכים כנדרש.    ג. 

 

הננו מתחייבים להחזיר למשרד את יתרת התמיכה ו/או את כולה, כשהיא צמודה למדד המחירים     .7

לצרכן, ועל פי דרישת המשרד - בתוספת ריבית חשב כללי, במקרים הבאים : 

 

שהתמיכה לא שימשה למטרה שלשמה  ניתנה.    א. 

)לפחות  80%  ביצוע     התמיכה  יועדה  אליהם  הפרויקט   / את  מלוא  הפעולה  ביצענו  לא  אם  ב. 

תקציבי(. 

אם עשינו שימוש בכספי התמיכה, או בחלקם, שלא לפעילות לשמה הוקצו הכס פים.   ג. 

של עשיית מעשה או מחדל, בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה  - מיד עם דרישת משרדכם.  ד. 

יתברר כי שולמה לרשות תמיכה ביתר.  ה. 

יתברר כי הרשות לא עמדה בתנאים לקבלת התמיכה.  ו. 

אם הנתונים שדווחו או שהוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו – כולם או חלקם   ז. 

בלתי  נכונים. 

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף  לקנוס אותנו  או לקזז את התמיכה )כולה או מקצתה( שאנו אמורים   

לקבל בשנה הבאה )אם תאושר( בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול ברשויות מקומיות  

אשר הפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב הכללי בהוראת תכ"ם, "טיפול בגופים אחרים 

אשר הפרו את התנאים לקבלת תמיכה", מס' 6.2.6.  

 

כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו ע לינו.     .8

 

אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.      .9

 

ההחלטות  כל  את  ולקבל  בעצמנו.  התמיכה  מבוקשת  עבורה  הפעולה  את  לבצע  מתחייבים  אנו     .10

הנוגעות לביצוע כאמור במוסדותינו. לא נעביר את ביצוע הפעולה לשום גורם  אחר. 
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לי שכר ככל שנדרשים לביצועה  אנו מתחייבים להתקשר ישירות עם ספקים נותני שירותים או מקב

 של הפעולה על ידנו, ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה. 

וההכנסות   ההוצאות  שכל  מאשרים  אנו  הכספיים  הדו"חות  על  שבחתימתנו  בזה  מצהירים  אנו 

 הקשורות למוסדנו עברו ונרשמו בהנהלת החשבונות של המוסד.

 

ידוע לנו כי המשרד יהיה רשאי לבדוק את העלויות שהוצגו בבקשה בעצמו או באמצעות גורם אחר      .11

ולקבוע כי עלות הפעילות המאושרת תהיה העלות שהוצגה בבקשה או אומדן המשרד לפעילות, על 

פי הערכתו הבלעדית,  לפי הנמוך מבין השניים. 

  
הגוף יעמוד בתנאים האחרים שקבע המשרד להגנת הסביבה בקשר עם התמיכה. 

  .12 

 חתימת מורשי החתימה: 

_______________ __    ______________     _______________  _________ 

 חתימה        תפקיד           מס' ת.ז.                שם   

__ __   ____       _______________     ______________     _______________ 

 חתימה        תפקיד           מס' ת.ז.               שם    
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 2021הצהרה בעניין הרשעות/הליכי אכיפה לשנת   -וחלק  

הריני מצהיר כי המבקש ו/או נושא משרה ו/או נושא תפקיד בו לא הורשע/ו בשנתיים האחרונות בפסק דין 

אכיפה   הליכי  האחרונות  בשנתיים  התקיימו  או  מתקיימים  לא  וכי  הסביבה,  הגנת  דיני  על  בעבירות  חלוט 

 פליליים ו/או מנהליים כנגד המבקש או כנגד נושא משרה בו בגין עבירות כאמור. 

 תימת מורשי החתימה:  ח

__  ____________   ____   ____________  ____________  __ 

 חתימה    מס' ת.ז.                 תפקיד            שם                 

_____________   ______________________  ___________   __    

 חתימה  שם                     מס' ת.ז.                 תפקיד                     

 

עליו לצרף במקומה הצהרה בנוגע לפסקי דין פליליים ו/או   –אם המבקש לא יכול לחתום על ההצהרה הנ"ל 

ו נושא משרה  הליכי אכיפה פליליים ו/או מינהליים, בעבירות על דיני הגנת הסביבה, שהיו כנגד המבקש ו/א

 ו/או נושא תפקיד בו.
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