
נספח ד' להזמנה להיכלל במאגר – תצהיר 

(להגשה)

אני הח"מ ____________________ נושא ת.ז. שמספרה _____________________ 

(במקרה של תאגיד: מורשה חתימה מטעם ______________ שמספרו המזהה 

__________________) (להלן: "המועמד"), 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

מצהיר בזאת כדלקמן:  

אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד ואני נותן את התצהיר בשמו.   .1
קראתי, הבנתי ואני מסכים לדרישות מסמך הזמנה זה ללא סייג.   .2

כל הנתונים שפורטו בבקשה זו נבדקו על ידי ואני מאשר את היותם נכונים ומדויקים.   .3
הוראות החוזה המצורף למסמך הזמנה זה ידועות ומקובלות על המועמד והוא יקיים ללא   .4
סייג את התחייבויותיו על פי המסמך, החוזה על נספחיו (במקרה שתופנה אליו הזמנת 

עבודה), בקשת המועמד להיכלל במאגר ועל פי דין. 

המועמד הינו בעל הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות והאמצעים   .5
הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על פי החוזה. 

המועמד משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.   .6
המועמד מכיר ובקי בהפעלת תוכנות המחשב – Office, MS PROJECT וחישוב כמויות   .7

(רמדור, בינארית, דקל). 

המועמד רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על פי דין ובידיו כל הרישיונות הנדרשים   .8
על פי דין. 

נכון למועד הגשת בקשה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים,   .9
שיש בה כדי להפריע למועמד להיכלל במאגר המפקחים או לקיים איזו מהתחייבויותיו על-

פי הבקשה, מסמך הזמנה זה, החוזה ועל פי דין. 

10. נכון למועד הגשת בקשה זו לא קרה אף אחד מאלה: [1] הוגשה בקשה לפירוק, לרבות פירוק 

מרצון, או לפשיטת רגל של המועמד, שלא הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [2] 

הוגשה בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד המועמד, או בקשה למינוי כונס נכסים, כונס 

נכסים זמני, מפרק, מפרק זמני, מנהל מיוחד, או נאמן מטעם בית משפט למועמד, שלא 

הוסרה כליל תוך 60 ימים ממועד הגשתה; [3] הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל 

אחרת, על רוב נכסי המועמד או נכסים מהותיים שלו, או נכסים הדרושים לצורך מתן 

השירותים, והעיקול לא הוסר כליל תוך 60 ימים ממועד הטלתו. 

11. תקף רק במקרה של מועמד מטעם משרד מפקחים: המשרד שבמסגרתו פועל המועמד 

מנוהל כיחידה אורגנית אחת, מקיים הנהלת חשבונות אחת ומבוטח בביטוח אחריות 

מקצועית במסגרת פוליסה אחת. 

12. המועמד (אם הוא מעביד) פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, ובהתאם לחוק 

שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ומקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים על פי 

דיני העבודה וצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בתחום האבטחה 

והשמירה. בנספח זה, "דיני העבודה" – החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית 
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הדין לעבודה, תשכ"ט-1969, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם וכן חוק 

הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. 

13. המועמד (או בעל זיקה אליו במקרה של תאגיד) לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד 

מתן תצהיר זה –– בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או חוק שכר 

מינימום הנ"ל; ואם הורשעו כאמור – ההרשעה האחרונה לא היתה בשנה שקדמה למועד 

תצהיר זה. לעניין סעיף זה, "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

תשל"ו-1976. 

14. המועמד או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו / הורשעו [מחק את המיותר] בשלוש השנים 

האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר בגין הפרת דיני העבודה. לעניין נספח זה, "בעל 

שליטה" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981. 

 

אם הורשעו, יש לפרט זאת להלן (סעיף העבירה, מועד ההרשעה, פרטי התיק):  

 

 

  

 

15. המועמד או (במקרה של תאגיד - מי מבעלי השליטה בו) לא נקנס על ידי מפקח עבודה 

שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, תשמ"ו-1985 ביותר משני קנסות בשל הפרת 

דיני העבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הבקשה להיכלל במאגר. 

16. תצהיר זה נכון הן למועמד והן, במקרה שהמועמד הוא שכיר במשרד מפקחים – לכל אחד 

מהמפקחים שהוצעו על ידי המשרד להיכלל במאגר. 

17. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 

מספר מזהה:  שם המועמד:     

 __________________    ___________________

 

חתימה:      תאריך:         שם המצהיר (מורשה חתימה):  

            _____________   ___________    ____________________

 

אימות חתימה 

אני הח"מ, עו"ד, __________ מאשר בזה כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

____________ המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי תעודת זהות מס' __________ ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

ייעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. 

 

 _____________       ______________________         _____________  

     שם                        חתימה וחותמת            תאריך 

 

Dummy Text


