
 'יבמסמך 
 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2לפי סעיף תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

 1976 -התשל"ו 

 )תאגיד(

לאחר משמש בתפקיד ___________ אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, 

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

 :מצהיר/ה בזה כדלקמן

 -)להלןאני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ . 1

 מציע.ני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה"(. אני מצהיר/ה, כי אהמציע"

לאחר בירור ובדיקה שבצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כי הנני מצהיר  .2

 : (X -ב )**יש לסמןמתקיים במציע אחד מאלה הנ"ל 

)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א

 ;"חוק שוויון זכויות"( לא חלות על המציע

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף  .ב

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב'  

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה ) 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המציע מעסיק  -( 2חלופה ) 

לחוק  9ם לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיי

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  .1

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה 2לפי הוראות חלופה )

 9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  -( 2חלופה )

 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה

 

המציע מתחייב  -לעיל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .2

לעיל למנכ"ל משרד  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח  30והשירותים החברתיים, בתוך העבודה הרווחה 

 .  1976-זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 
__________                     ______________ 

 ימהתאריך                                                                                                           שם המצהיר+ חת 

 



 אימות חתימה

 1971 -דש(, תשל"אלפקודת הראיות )נוסח ח 15בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום 

ידי ת.ז. -הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על _______

יר מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצה

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה בפני. 

       _________________  
 עו"ד        

 

עובדים, למעט המדינה או  25-לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ 9[ הוראות סעיף 1]

 , חלות עליו".1959-המדינה )מינויים(, התשי,טא לחוק שירות 15מעסיק אחר שהוראות סעיף 


