
 'ונספח 

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

אני הח"מ _____________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 הנני משמש כ________________ ב_______________________   .1

 תפקיד                                 יזם                                  

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם היזם.  .2

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .1

 היזם או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

במועד     אך  עבירות***,  משתי  ביותר  הורשעו**  אליו  זיקה*  בעל  או  היזם 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  חתימת הסכם זה חלפה שנה אחת

- ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף    – "בעל זיקה"    *
1976 ; 

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק    1987- עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"   ***
-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעובדים זרים  

1991 ; 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .2

א'    סעיף    –חלופה  מוגבלות,    9הוראות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  לחוק 
 "( אינן חלות על היזם. חוק שוויון זכויות)להלן: "  1998-התשנ"ח 

לחוק שוויון זכויות חלות על היזם והוא מקיים    9הוראות סעיף    –חלופה ב'   
 אותן. 

להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  יש    –לעיל    4ככל שהיזם סימן את החלופה ב' בסעיף   .3
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים.  100-היזם מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל    100היזם מעסיק    –(  2חלופה ) 
ה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  משרד העבוד

לשם קבלת הנחיות בקשר    –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9לפי סעיף  
 ליישומן. 

והשירותים   .4 הרווחה  העבודה,  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהיזם  במקרה 
ה הוא התחייב  ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגבי 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

( חלופה  באותה  הנחיות    – (  2כאמור  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  והוא 
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9ליישום חובותיה לפי סעיף 

בסעיף   .5 ב'  החלופה  את  סימן  שהיזם  העתק    –לעיל    4ככל  להעביר  מתחייב  היזם 
ימים   30ירותים החברתיים בתוך  מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והש 

 ממועד התקשרותו עם העירייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

                                  
  ____________________ 

 חתימת המצהיר                       

 

 

  



 אימות חתימה 

_____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה  אני הח"מ  
בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  
את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  

 ו/ה עליו בפני. בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמ

_________________   

 עו"ד                

 

 
 

  



 'חנספח 

 נוסח ערבות הבדק

 לכבוד 

 "העירייה"(להלן: נשר )עיריית 

 א.ג.נ 

 הנדון: כתב ערבות מס ' __________ 

 

על פי בקשת חברת _______________ בע"מ ח.פ. ____________ )להלן: "היזם"( אנו ערבים  
____________ )במילים: _________ שקלים    -לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל בזאת כלפיכם  

 חדשים( וזאת בקשר עם תקופת הבדק והטיב בהתאם לחוזה בינכם לבין היזם מיום ________. 

בתוך   הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  דרישתכם    7אנו  מקבלת  ימים 
י להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו,  הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבל

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת היזם בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  
 ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ליזם בקשר לחיוב כלשהו כלפיהם.   

ם הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  

 .הנ"ל

 . ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

המרכזית   הלשכה  ע"י  שפורסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  זו  לסטטיסטיקה  ערבות 
 ................. ביום

 .ועד בכלל ליום______ ערבות זו תישאר בתוקף עד  

 . דרישה שתגיע אלינו אחרי ......................... לא תענה

 .לאחר יום ..................... ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

 . ליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהדרישה בפקסימי 

 

 _________________ תאריך ________________ בנק
  



 נספח ט'
   )ערבות פוחתת( נוסח הערבות לביצוע ההסכם

 
 

 תאריך_____________         לכבוד  
 )להלן: "העירייה"(נשר  עיריית 

 
 

 הנדון : ערבות בנקאית מס' __________ 
כלפיכם לסילוק כל סכום, עד לסך של _______________ ₪ )במילים: ₪(  אנו ערבים בזה  

 " לכם  סכום הערבות )להלן:  או העשוי להגיע  למדד כמפורט להלן, המגיע  "(, כשהוא צמוד 
"( בקשר עם ביצוע העבודות לפי הסכם  החייב מאת חברת _____________ בע"מ )להלן: " 

 מיום ________ שביניכם לבין החייב.  
 

 המונח "מדד" משמעו: - ערבות זו   לצרכי 
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי,  תשומות הסלילה  מדד   המתפרסם על 

שיבוא   רשמי  מדד  כל  כולל  וכן  אחר  ממשלתי  מוסד  ע"י  יתפרסם  אם  אף  מדד  אותו  כולל 
 במקומו, באם אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. 

 
"המדד החדש"(  - יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן אם 

  _______ ביום  שפורסם   _____  ____ חודש  בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי 
)להלן  נקודות  מוגדל  - היינו_____   כשהוא  הערבות  סכום  יחושב  אזי,  היסודי"(  "המדד 

לעומ  החדש  המדד  עליית  לשיעור  זהה  )להלן בשיעור  היסודי  המדד  הערבות  - ת  "סכום 
 המוגדל"(. 

כל   יחול  לא  הימנו,  נמוך  או  היסודי  למדד  שווה  המדד החדש  כי  יתברר  אם  למניעת ספק, 
 שינוי בסכום הערבות. 

 
תוך  אנו   לפעם,  מפעם  לכם  כל    7נשלם  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  קבלת  יום  לאחר  ימים 

בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל  או    סכום  דרישתכם  לבסס או לנמק את  עליכם 
כל   פי  על  לשלמו  עלינו  שיהיה  הכולל  שהסכום  ובלבד  מהחייב,  תשלום  תחילה  לדרוש 

 דרישותיכם גם יחד, לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.  
   

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע    _____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ל 
ה  הסניף  למשרדי  יאוחר  בכתב  לא  הוא:______________________  שמענו  מטה  חתום 

אלינו   דרישה שתגיע  לקבלת קהל.  פתוח  הח"מ  בשעות שבהן הסניף  הנ"ל,  בתאריך  מאשר 
 לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. 

 
באמצעות   לבנק  שתגיע  דרישה  כוללת  אינה  לעיל,  כאמור  בכתב"  "דרישה  כי  מודגש 

רוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב  הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקט 
 ערבות זה.  

 
 הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד. 

 
 ערבות זו אינה להעברה או להסבה. 

 
 בכבוד רב, 

 
 חתימת הבנק 


