
 1976  -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ול  תצהיר בהתאם

 

מורשה ______________ ת.ז. מס'   ת/, נושא _____________ אני הח"מ   החתימה    ית/, 

"הספק"(  ,  _____________שמספרו    ________________  מטעם שהוזהרתי  )להלן  לאחר 

לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,    ה /כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 בזאת, בכתב, כדלקמן: ה/מצהיר

 .  הספק לתת תצהיר זה בשם   ת/ומוסמך, ספקתצהיר זה בשם ה ת/אני נותן  .1

 אחד מאלה: בספקהנני מצהיר כי התקיים  .2

בפסק  הספק .2.1 הורשעו  לא  אליו,  זיקה  חוק -ובעל  לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין 

או לפי    1991- ור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"אעובדים זרים )איס

 . 1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז

זיקה אליו הורשעו בפסק  הספק אם   .2.2 לפי חוק -או בעל  ביותר משתי עבירות  דין חלוט 

או לפי     1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

, הרי שבמועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה אחת  1987- חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 אחד מאלה:  בספקכי מתקיים  ה/ עוד הנני מצהיר .3

, אינן חלות על 1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   .3.1

 המציע. 

, חלות עליו והוא 1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף   .3.2

 מקיים אותן.  

לפנות למנהל הכללי של משרד   ת/עובדים לפחות, אני מתחייב  100מעסיק    שהספקככל  

לחוק   9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הצורך   ובמידת  זכויות,  ככל    –שוויון  ליישומן;  בקשר  הנחיות  קבלת   שהספק לשם 

חה והשירותים החברתיים התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרוו

כי נעשתה פניה   ה /הנני מצהיר  – כאמור ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  

לחוק שוויון זכויות, פעלתי    9כנדרש, וככל שהתקבלו הנחיות ליישום חובות לפי סעיף  

 ליישומן;  

להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד   ת/אני מתחייב

 ימים ממועד ההתקשרות.   30בודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הע

 

זיקה" המונחים  "הורשע",  בעל  ויתר  בעבירה,  ציבוריים,    - "  גופים  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 . 1976- תשל"ו

 , כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי  ___________ כי שמי הוא   ה/הנני מצהיר 
 אמת.  -תוכן תצהירי  



   

 הספק חתימה וחותמת  הספק בשם   ת/שם מלא של החותם תאריך 

 

 

 אישור

 

 מרחוב ______________   ______ , עו"ד/רו"ח, בעל/ת מ.ר. _____________ אני הח"מ,  

 הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב'____________ שזיהה/תה  ________ מאשר/ת כי ביום  

אישית,    / ידי הצגת ת.ז. מס'______________ -עצמו/ה על לי  זה  המוכר/ת  תצהיר  על  וחתם/ה 

לאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ת/יהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק,  

 אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי. 
   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו״ד/רו״ח  תאריך 

 

 

 

 

 


