
תאגיד המים והביוב, פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב 

  יאיר צור יגאל בע"מ

 לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני .  -  247/2021פניה לקבלת הצעות  

 הודעה על דחיית מועד 

נדרשים   המציעים  הפניה  במסמכי  האמור  אף  על  כי  להודיעם  הצעתם  להגיש  הריני  את 
במעטפה סגורה, במסירה אישית, אשר תוכנס לתיבת המכרזים של החברה בנוכחות נציג 

כפר סבא    22במשרדי החברה ברחוב התע"ש    12:00בשעה    8/8/2021החברה לא יאוחר מיום  
    . 

 להלן התצהירים החסרים

 ר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים תצהיר בדב

 ידי מורשה חתימה במציע(  -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,   .2

 מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .א

תאגיד המים והביוב, פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב 

לקבלת שירותי העסקת כוח   247/2021פניה לקבלת הצעות   פי    יאיר צור יגאל בע"מ

 )להלן: "המציע"(. אדם זמני 

אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .ב

בהתאם  הסוציאליות  זכויותיהם  להבטחת  עובדינו  עבור  כדין  ותשלומים  ניכויים 

כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה פי דיני    להוראת  על 

 העבודה, החלים על המציע כמעסיק. 

              

        ________________             

 חתימה                               

ביום"עו  __________________אני כי  מאשר  מר    __________ד  בפני  הופיע 

 המוסמך לתת התצהיר בשם המציע   ____________ז מס'   "נושא ת ___________________

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את  

 כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

        _____________________ 

 חתימה          



 תצהיר עובדים זרים  

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי  
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  כי עלי להצהיר  

 בזאת בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר זה   .1
לקבלת שירותי העסקת כוח אדם זמני    247/2021פניה לקבלת הצעות   בתמיכה להצעת המציע  

עבור תאגיד המים והביוב, פלגי שרון מיסודן של עיריית כפר סבא והמועצה המקומית כוכב  
 .  בע"מיאיר צור יגאל 

ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים  2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף   "בעל זיקה"אני או   .2
חשבונות, ניהול  מס, )אכיפת  חובות  כדין( תשלום  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום   שכר 

דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  -לא הורשענו בפסק החוק(, –להלן   1976(-ו "התשל
 חוק עובדים זרים( –)להלן    1991  -א"לא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ )איסור העסקה ש

 בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. 

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים   כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או   אני, .3
 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.   3זרים בתקופה של 

 י הסעיפים המיותרים( /ג בחוק )מחק 2ו בסעיף  אלי כמשמעות "בעל זיקה"אני או  .4

 חוק שכר מינימום"(.   )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

 הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.   ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד   הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 ההרשעה האחרונה.  

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

          ________________   

   חתימה                            

 אישור 

 

ביום   כי  בזאת  מאשר/ת   ,__________________ מרחוב  דין,  עורך   ,_________ הח"מ  אני 
המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה    _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________,  

עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם  וכי יהיה צפוי  

 עליה בפני. 

 


