
 א' להזמנה  נספח 

תצהיר בהתאם לסעיף 2ב(ב)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976 
 

 תצהיר 
 

עלי לומר את  אני הח"מ _____________________  ת.ז. ________________  לאחר שהוזהרתי כי 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

היכלל במאגר של המכללה האקדמית חמדת  הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה ל ]  במקרה של יחיד[
 "). המאגר(להלן: " "), למתכנני מעבדות לימודיותהמכללהן: "(להל

  –להלן   (הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________,   ]במקרה של תאגיד[ 

הנני משמש/ת ___   )"הגוף" ל ]למלא תפקיד[____  _________בו  לצורך הגשת הצעה  היכלל במאגר של  , 
 אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  המכללה למתכנני מעבדות לימודיות. 

חוק עסקאות  ב"תושב ישראל" כהגדרתם  -בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה", "הורשע" ו
 .  משמעות מונחים אלו. אני מאשר/ת כי אני מבין/ה 1976- גופים ציבוריים, התשל"ו

   "הגוף הינו "תושב ישראל. 

הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט    ההצעה להיכלל במאגר,להגשת    עד המועד האחרון
, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק 2002באוקטובר    31ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  

התשמ"ז   מינימום,  זרים  1987-שכר  עובדים  חוק  הוגנים(;  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  ,  )איסור 
 .  1991-תשנ"א

 או 

ביותר  בפסק דין חלוט  הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו    ההצעה להיכלל במאגרעד המועד האחרון להגשת  
, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר 2002באוקטובר    31משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום  

- תשנ"א  )והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה שלא כדין  (; חוק עובדים זרים  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההצעה להיכלל במאגר. אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת  - 1991

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
   ]שם וחתימה[

  

 אישור עורך הדין

 

____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום  

____ ברחוב  ____________________אשר  בישוב/עיר  מר/גב'  ___________   ________

עליו/ה   כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי   ,____________ ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ______________

יעשה/תעש לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  אמת  על להצהיר  בפני  חתם/ה  כן,  ה 

 התצהיר דלעיל. 

  

       

 מס' רישיון   חתימה וחותמת  שם  תאריך 


