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להפעלת צהרונים בבתי  01/22מכרז פומבי מספר  3מסמך הבהרות מספר 
 הספר יסודיים )לרבות חטיבות צעירות( וגני ילדים

 

 

 . מתוקן 6וסתירות בו, מצורף מסמך  6לאור פניה למועצה בעניין מסמך 

 

 אין שינוי במועד הגשת המכרז .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המציע  ________________חתימה וחותמת 

 

 

 



 

 

 

 

 

 להזמנה להציע הצעות 6טופס מספר 

 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע ובעל זיקה למציע 

אני הח"מ, ________________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כחוק, כי 

עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת, בדבר 

____ )מס' תאגיד: היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של ___________________

 "( ובעל זיקה למציע )כהגדרת מונח זה להלן(."המציע___________________( )להלן: 

הצהרה זו ואשר אינם מוגדרים בה במפורש, תהא אותה המשמעות המיוחסת להם ב המפורטיםהמונחים ידוע לי שלכל 

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:כתב ההזמנה להציע הצעות. ב

 תפקיד __________________ במציע.הנני מכהן/ת ב .א

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהירי זה, בשמו ומטעמו של המציע .ב

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה  .ג

 שביצעתי.

מנהליו של המציע, לא הורשעו בפסק דין להלן( למציע ו/או  1המציע ו/או בעל זיקה )כהגדרת מונח זה בסעיף  .1

)שבע( השנים האחרונות ולא תלויים  7 -)שבע( השנים האחרונות, לא עמדו כנגדם כתבי אישום ב 7 -חלוט ב

)שבע( השנים  7 -ועומדים כנגדם כתבי אישום, וכן לא נחקרו על ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה ב

 תר מן העבירות שלהלן:כל זאת באחת או יו -האחרונות 

 עבירת אלימות; ו/או (א)

 "(; ו/אוחוק העונשין)להלן: " 1977-עבירה לפי סימן י' בפרק ח' לחוק העונשין, תשל"ז (ב)

 ו' בפרק י' לחוק העונשין; ו/או -עבירה לפי סימנים ה' ו (ג)

 ג לחוק העונשין; ו/או368 -ב ו368עבירה לפי סעיפים  (ד)

 קשר לקטין.כל עבירה אחרת שנעברה כנגד קטין או ב (ה)

 -" משמעו: כל אחד מאלה בעל זיקהבסעיף זה, המונח "

 תאגיד שנשלט על ידי המציע; (1)

 אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה במציע; .א

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,  .ב

 המציע;ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של 



תאגיד אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט  -אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית  (3)

 במציע;

, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, הורה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מאלה, אם וגז בן -בן משפחה  (4)

 מהן בתחומי הצהרון או באופן נגיש לו. הוא שוהה או עשוי לשהות באופן תדיר בזמן שעות פעילות הצהרון או חלק

 ;1981-" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אשליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטההמונחים "

)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  75%" משמעו: החזקה של שליטה מהותיתהמונח "

 בתאגיד.

ולא עמדו לא הורשעו זה להלן( למציע ו/או מנהליו של המציע,  2הגדרת מונח זה בסעיף המציע ו/או בעל זיקה )כ .2

 446עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290בעבירות לפי סעיפים האחרונות השנים  (שלוש) 3 -בכנגדם כתבי אישום 

 .הזכאמור נכון למועד לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד לביצוע עבירות ולמיטב ידיעתם  לחוק העונשין,

 לעיל. 1( להגדרת המונח בסעיף 2( עד )1" משמעו: כל אחד מס"ק )בעל זיקהזה, המונח " 2בסעיף 

כי החתימה המופיעה בשולי גליון זה היא חתימתי וכי תוכן ________________, כי שמי הוא ה /הנני מצהיר

 אמת. -הצהרתי 

___________________ 

 ח ת י מ ה

 אישור

 ת/, מאשר_____________, מרחוב ___________(, __________, עו"ד )מ.ר. _____________אני הח"מ, 

לי  ת/המוכרגב' _______________ /לפני מר ה/הופיע_______,  שנת________, בחודש ___ י ביום בזאת, כ

לאחר יה בפני, עלמה /וחתם_____________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו  לפי ת.ז. מס' ה/עצמו תה/אישית/שזיהה

תעשה /נשים הקבועים בחוק, אם לא יעשהולכל הע ה/צפויתהא /להצהיר את האמת, וכי יהא ה/, כי עליוה/שהזהרתי אותו

 כן.

 

 

 

 

 

 חתימה + חותמת עו"ד


