
__________________ 
 חתימת המשתתף     

לתפקיד ניהול פרוייקטי הדרכה בתחומי  –הזמנה לקבלת הצעות  - קורא קול

 פעילות מפעם השפלה

 1מס'  מסמך הבהרות

שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת להליך בהמשך  .1

 כדלקמן. בהליך "(, על שינויים והבהרות המועצה)להלן: " מקומית שהםמועצה 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה  .2

בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה 

 לשאלה ו/או להנחת השואל.

 תשובה שאלה מס'

נדרשת לחתום על תצהיר לעניין חוק האם אני  1

 ?ים ציבוריים אם אינני גוף ציבוריעסקאות גופ

כן, שכן מדובר על התקשרות עם 

 גוף ציבורי. 

חלה טעות  –בתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  2

. אין הכוונה להצטרף למאגר יועצים 1בסעיף 

 ראשל"צ אלא שוהם. אנא התייחסותכם ותיקונכם

מצ"ב תצהיר העדר הרשעות 

 כנספח א'פליליות מעודכן 

 למסמך הבהרות זה. 

האם אני נדרשת לחתום? והאם חובה  –בהתאמה  3

 בפני עו"ד?

 כן.

 

, בשעה 02.12.2021,  חמישייום ל נדחה בהליךלהגשת הצעות המועד האחרון יודגש כי  .3

 .בדיוק 12:00

על המשתתפים לחתום בכל עמוד מסמך זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך,  .4

 בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.

 

 בכבוד רב,       

 מועצה מקומית שהם       

  



__________________ 
 חתימת המשתתף     

 נספח א'

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

 )ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד(

 

ית חתימה מטעם \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\נושא__________ אנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’____________ מס

ה \ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ומתחייב

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה המציע"סמכתי כדין על ידי ________________) להלן: "הו .1

 מועצה מקומית שהם. להירשם למאגר היועצים של לבקשה 

 הרייני מצהיר כדלקמן: .2

; 1952-המציע לא  הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

; חוק הפיקוח על 1975-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-המטבע, התשל"ח

התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת  למעט הרשעות שנמחקו או, 1977-התשל"ז

 . 1981-השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות:___________________________  .2.2

____________________________________________________________

 ______ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים  .3

אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 . 1981-השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.  .4

____________________ 

 מת המצהירחתי

 
 אישור:

 

אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 

__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת 

על פי ת.ז. מס' _________________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי 

תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה יהיה/

 הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 חתימה וחותמת עו"ד: _________________ תאריך:____________


