
 

 נספח ג'
 הצהרה על מעמד משפטי

 

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בפרקים שלהלן: 

   מעמד משפטיא. 

 במקרה של יחיד יש לצרף תעודת עוסק מורשה. 

 הטופס בדבר חוק עסקאות גורים ציבוריים הרצ"ב מטה.יש למלא את   -במקרה של חברה 

 תעודת עוסק מורשה.  חברה(/ש לצרף תדפיס מרשם החברות )נסח י

 

 פרטים כלליים ב. 

 ___________________________________________  שם:

 _____________________________________  : כתובת

 _____________________________________  טלפון: 

 _______________________________  מס' התאגיד: 

 ______________________ מס' עוסק מורשה: ________  -או 

 

  שמות בעלי זכות החתימהג. 

מס' תעודת    שם משפחה  שם פרטי 
 זהות 

 דוגמת חתימה  

    

    

    

 

 

 

, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי, הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה  אנחנו
 מדויקים ועדכניים.

 

  __________________  __________________   ___________________
   

 )חתימה(    )חתימה(   )חתימה( 
 

  



 
 1976-תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 ]יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המציע[ 

לאחר    ,_______________  ,_______________ ת.ז.   ,_______________ הח"מ  אני/אנחנו 
 הקבועים לעונשים צפוי/צפויים אהיה/נהיה האמת וכי את עלי/עלינו להצהיר  כי  שהוזהרתי/הוזהרנו

 בזאת: מצהיר/מצהירים  אעשה/נעשה כן, לא באם בחוק

אני/אנחנו 1 )שם  -כ משמש/משמשים .   ________________ ב  )תפקיד(   _______________
 המשתתף(

 תף. המשת מטעם זה תצהיר לתת מוסמך . אני/אנחנו2

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי  ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המשתתף/החבר במשתתף 

במשתתף    החבר  אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המשתתף/   במועד עבירות***, 
 .האחרונה ההרשעה  ממועד אחת, לפחות,  שנה חלפה  למכרז ההצעות האחרון להגשת

 .1976- ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות ב )א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02יום   לאחר שנעברה  בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז  שכר חוק לפי עבירה" - עבירה*** "
 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות  . ולעניין 1991-הוגנים(, תשנ"א  תנאים  והבטחת  כדין שלא  העסקה 

עבירה 2011-דיני העבודה, תשע"ב של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף גם   החיקוקים הוראות על , 
 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

)להלן: "חוק    1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים  זכויות שוויון לחוק 9 סעיף  הוראות - א חלופה  
זכויות"(    שוויון 

 אינן חלות על המשתתף. 

 .מקיים אותן והוא המשתתף על  חלות זכויות  שוויון לחוק 9 סעיף הוראות - ב חלופה 

 המשנה הרלוונטיות-בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למשתתף5
 :להלן

 .( עובדים 100ממאה ) פחות  מעסיק המשתתף  -( 1חלופה )

( ) המשתתף  -(  2חלופה  מאה  והוא100מעסיק  לפחות,  עובדים,  משרדלמנ לפנות מתחייב (   כ"ל 
זכויות   שווין  לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת  לשם החברתיים והשירותים  הרווחה העבודה 
 .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת

 לפי החברתיים  הרווחה והשירותים  העבודה  למנכ"ל משרד  לפנות  בעבר התחייב שהמשתתף במקרה
 הוא - (  2חלופה ) באותה כאמור  התחייב הוא  התקשרות שלגביה  עמו לעיל, ונעשתה ( 2חלופה ) הוראות 
 זכויות, הוא  שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם  ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר

 .פעל ליישומן גם

6( בסעיף  2. למשתתף שסימן את החלופה  זה    -לעיל    5(  להעביר העתק מתצהיר  המשתתף מתחייב 
( ימים ממועד התקשרותו  30ד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלושים )למנכ"ל משר

 עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 

 . אני/אנחנו מצהיר/מצהירים כי זהו שמי/שמנו, זו חתימתי/חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת. 7



 
     ________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(    

 

 

 לתאגיד אימות עו"ד 

כי   מאשר   )_____________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________________________ הח"מ  אני 
ת.ז.   ,______________________ ה"ה  בפני  הופיעו   _________________ ביום 

ו ת.ז. - _____________________,   ,______________________
תאגיד   את  לחייב  בחתימתם  המורשים   ,_____________________

________________________ המציע במסגרת קול קורא למאגר היועצים בתחום שיתוף  _
עליהם   כי  שהזהרתיהם  ולאחר  דין;  לכל  ובהתאם  התאגיד  תקנון  להוראות  בהתאם  ציבור, 
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את  

 ו בפני. תוכן תצהירם לעיל בחתמם עלי

_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה       תאריך   


