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 נספח ב'

   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 

אני הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________,  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא  

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 

 "(.המציעמשמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: "הנני  .1

 כנדרש בתצהיר זה.  מציעההנני מוסמך/ת להצהיר בשם  .2

והמתכננים בתחומי    היועצים המציע להיכלל במאגרהנני מגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת  .3
ובינוי   מקצועיתהנדסה  עבודה  את    לביצוע  להלן:  )   "מבע  נכסים  עמיגור  חברתשישמש 

 (. "המאגר"

 (:סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבנטית/יות) .4

הצעות   ❑ להגשת  האחרון  למועד  הורשעו    למאגר עד  אליו או  /ו  המציעלא  זיקה  בעל 
 ביותר משתי עבירות; 

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  ו/  המציע ❑
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  למאגר הצעת 

 

   -בסעיף זה

 כל אחד מאלה:  -" בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;   (2)

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:   (3)

 בעל השליטה בו;   .א

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו   .ב
דומים   האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  הספק,  של  כאמור  להרכב 

 במהותם לתחומי פעילותו של הספק;  

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;   .ג

חבר בני אדם אחר,    - ק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  אם הספ .ד
 שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק. 

 . 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני    -"  שליטה מהותית"
 דם;הא

 . 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  -"  עבירה"

באוקטובר    31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )  - "  הורשע"
2002 ;) 

 

 אמת.  - הנני מצהיר/ה כי שמי הוא ____________, כי החתימה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי

 

 ) ח ת י מ ה ( 

 אישור

 

  ,_____________________ מרחוב   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,_____________ הח"מ,  אני 
מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה לפני מר/גב' _____________  

להצהיר את האמת,  המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה  
 וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

 ) ח ת י מ ה ( 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 
  

 נספח ג'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

ת.ז.    _______________ הח"מ  את  אני  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   _______________
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

" )להלן:   המציע  שהוא   ___________________ בשם  זה  תצהיר  נותן    להיכלל "(  המציעהנני 
ובינויוהמתכננים    היועצים  במאגר הנדסה    עמיגור   שישמש את  עבודה מקצועיתלביצוע    בתחומי 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  נכסים בע"מ.  ניהול

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

   סעיף התשנ"ח    9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  על    1998לחוק  חלות  לא 
 המציע. 

   חלות על המציע    1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9הוראות סעיף
 והוא מקיים אותן.   

  

  המציע חלות על    1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח    9)במקרה שהוראות סעיף  
 : במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים.   100-המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

    ככל כי  יפנההמציע מתחייב  להיכלל במאגר  העבודה    שיאושר  של משרד  למנהל הכללי 
זכויות   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם  –הצורך ובמקרה    ,1998לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  

   והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 
בחינת לשם  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום   החברתיים  עם  לחוק  לאנשים  זכויות 

 פעל ליישומן כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    , הוא פנה1998מוגבלות, התשנ"ח  
נתן   שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  התחייב  שהמציע  )במקרה 

 התחייבות זו(. 

 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 
 ממועד ההתקשרות. ימים    30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  
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 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי    על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי
 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

       

_______________ _____        ___________________                    ______________ 

 חתימה                  יון    חותמת ומספר ריש                         תאריך 
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 נספח ד'

 תצהיר אמיתות נכונות הפרטים

  

הננו מצהירים בזאת שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים מלאים ומדויקים, וכי כל העובדים,      
וכי יש בהם כדי להבטיח  התחייבויותינו  וכיוצא באלה משאבים, עומדים לרשותנו לשם קיום  

 . זו הזמנה  לתנאי התאםל בוהכ  ,ביצוע נאות של אספקת השירותים

 

 

  ___________________________ 

 חתימת וחותמת המציע                                                                                                       

 

 אישור עו"ד 

     הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' ___________ נושא
צפוי/ה   שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיהשמספרה _________, ולאחר  ת.ז. 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה  
 בפני. 

 ____________, עו"ד 

 

 


