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

 תאריך: _____/___/___

 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה המקומית כפר ברא )להלן 

 

אני הח"מ _____________ , ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 ר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהי

( המבקש "המציע"אני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  .1

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. ואנילהתקשר עם המועצה 

-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי ים ציבוריים""חוק עסקאות גופ)להלן:  1976

 אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2רתו בסעיף שירות כהגד

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: הוזמן על ידי תושב ישראל  -" מומחה חוץמשמעותו של המונח "

רות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שי

לתושב החוץ מומחיות ייחודית; הוא שוהה בישראל כדין; בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק 

בתחום מומחיותו הייחודית; בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה 

 .לשכה לסטטיסטיקהנופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר ה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. .3

 במשבצת המתאימה( X)סמן  .4

  הקול הקורא המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת

 "(קול הקוראיועצים וספקים שפרסמה המועצה )להלן: "ה לרישום

 תי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר מש

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 1998-לות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב 9כמו כן אני מצהיר, כי הוראות סעיף  .5

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(, בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, לא חלות על המציע. לחילופין, 

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע, הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן,  9ככל שהוראות סעיף 

 :בין היתר כמפורט להלן

תף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה עובדים לפחות, המשת 100אם המציע מעסיק  .א

לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; –ובמידת הצורך 
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אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  .ב

עיל, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל, המציע מצהיר בזאת, כי פנה כאמור ל

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן; 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה  .ג

 .ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה 30שירותים החברתיים, בתוך הרווחה וה

 

המציע לא יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו, עובדים זרים,  .6

למעט מומחי חוץ, וזאת, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם 

מציע , כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי אחר יתקשר. ידוע ל

 .עמידה בתנאי הסכם ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות מצד המציע

 ידוע לי כי הרשות רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה. .7

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 

 חתימה וחותמת  תאריך

 

  

 


