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 ת  צ  ה  י  ר

ת"ז מספר  ת/_____________, נושא -ו ____ת"ז מספר _______ ת/_____________, נושאהח"מ,  ו/אני
_ שמספרו _________החתימה מטעם _________________ י/, מורשה___________

 נהיה/לומר את האמת וכי אהיה נו/כחוק כי עלי נו/לאחר שהוזהרתי ,("ציעהמ") _______________________
המציע עומד  כיבשם המציע, בכתב, בזאת  ים/כן, מצהיר נעשה/לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה ים/צפוי

חוק עסקאות גופים )" 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב2 -וב 2 בכל התנאים הנדרשים בסעיפים
 , ובכלל זאת:ציבוריהמספק שירות לגוף  מספק "((ציבוריים

 - 1קיום דיני העבודה .1

  ו/או בעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף  מציע, כל אחד מעובדי הציעהמלמועד האחרון להגשת הצעות, עד
 .בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירותב לחוק עסקאות גופים ציבוריים( לא הורשע 2

  ו/או בעל זיקה אליהם )כהגדרתו בסעיף  ציע, כל אחד מעובדי הממציעהלמועד האחרון להגשת הצעות, עד
האחרון מועד בב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות, אולם 2

 .שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה חלפה להגשת הצעות

שלא כדין והבטחת תנאים  עובדים זרים )איסור עסקהמשמעותה עבירה לפי חוק  זה, "עבירה" 1סעיף לעניין 
 .31.3.2002, שנעברה לאחר יום 1987-ו/או לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז 1999-התשנ"א הוגנים(,

  - 2ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .2

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  ציעלא חלות על המ.  

  והוא מקיים אותן ציעחלות על המ 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף.  

 1998-ם מגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים ע 9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100מעסיק  ציעהמ 
הוא מקיים אותן, והוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים ו לות עליוח

לשם קבלת הנחיות בקשר  -ובמידת הצורך , אמורה 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
)שלושים( ימים ממועד  30תוך  מזמיןמתחייב למסור ל כמו כן, באם המציע יוכרז כזוכה, אזי הוא ליישומן.

העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  המזמיןחתימת הסכם ההתקשרות על ידי 
  .אמורה 9סעיף בקשר עם  והשירותים החברתיים

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100מעסיק  מציעה 
 , במסגרת התקשרות אחרת שנעשתה בינו לבין גוף ציבורי,התחייב בעברהוא  ;הוא מקיים אותןויו חלות על

לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
יבל הנחיות קכנדרש, למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פנה , הוא אמורה 9

כמו  ., הוא גם פעל ליישומןכאמור, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו כאמור 9ליישום חובותיו לפי סעיף 
)שלושים( ימים ממועד חתימת הסכם  30תוך  מזמיןמתחייב למסור ל כן, באם המציע יוכרז כזוכה, אזי הוא

שרד העבודה הרווחה והשירותים העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של מ המזמיןההתקשרות על ידי 
 .אמורה 9סעיף בקשר עם  החברתיים

 אמת. נו זה/וכי תוכן תצהירי נו/זה היא חתימתי מסמךכי החתימה המופיעה בשולי  יםמצהיר/ ו/הנני

___________________ 
 חתימת המציע + חותמת

 עו"דאישור 

. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר
___________  ה"העל ידי  "(ציעהמ)"________זה לעיל המוגש בשם ______ תצהירנחתם בפני  __________

, ציעהמ מטעםהחתימה  ימורשה/, ___________ נושא/ת ת.ז. ___________וה"ה  נושא/ת ת.ז. ___________
לכל העונשים הקבועים בחוק, אם  ים/צפוי ויה/להצהיר את האמת, וכי יה םו/ה, כי עליםו/הרתי אותלאחר שהזזאת ו

 .כן וה/לא יעש

                                                      
 במקום המתאים.  Xנא לסמן  1
 במקום המתאים.  Xנא לסמן  2

 , עו"ד______________


