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  כללי .1

היא חברה עירונית בבעלות (, נוף יפהאו  החברה – )להלן תחבורה ותשתיות בנייה בע"מיפה נוף  .1.1

אגירת אנרגיה, אנרגיה מתחדשת וביטחון , אנרגיהשל לקדם פרויקטים , אשר מבקשת עיריית חיפה

 .בתחום העיר חיפה אנרגטי

 בקשותמצד גורמים המתכוונים להגיש , לשיתוף פעולה פניותלקבל  החברה מבקשתבהתאם,  .1.2

להגשת בקשות להשקעה בפרויקטים במשק  31/2022קול קורא "עומדות בכל דרישות ותנאי ש

 הבאים בלבד: בתחומים, במסלול "חלוץ והדגמה" שפרסם משרד האנרגיה "האנרגיה

 ;אנרגיה ואגירת אנרגיה .1.2.1

 ;אנרגיה מתחדשת .1.2.2

 .ביטחון אנרגיה .1.2.3

 

 הגדרות .2

בסעיף "מסלול חלוץ והדגמה" ובתחומים שבבקשה שתוגש לפי הוראות משרד האנרגיה,  -" בקשה" .2.1

 .לעיל 1.2

 31/2022קול קורא של " תההנחיות וההגדרו , התנאים,הוראותה -" משרד האנרגיההוראות " .2.2

קול  –)להלן גם  שפרסם משרד האנרגיה "להגשת בקשות להשקעה בפרויקטים במשק האנרגיה

 .(קורא משרד האנרגיה

 .גורם אשר יגיש מענה לקול קורא זה - "משתתפים" או" משתתף" .2.3

 .מענה לקול קורא זה - "פניהאו " "הגשה" .2.4

 

 הקול הקוראעיקרי  .3

ו/או  עירונית פסולתבטיפול לתרמי  פתרון ויציעאשר נים למתק יםלהציע פיילוט המשתתפיםעל  .3.1

 משרד האנרגיהעמד בהוראות תאשר , כחלק מבקשה אגירה ו/או מיקרו אגירה ו/או מיקרו רוח

 .(המתקן –)להלן 

ו/או בתחנת המעבר  חיפהעיר ה בשטח אשר יוקצה לטובת המתקן ע"י החברה ברחבייוצב  המתקן .3.2

 .חיפה עירב"דנו" 

 .של המתקן פעולת העיבודהשלמת לאחר  .להיות חשמל שיוזן לרשת החשמל נדרשתוצר המתקן  .3.3

יחד עם זאת, במסגרת המו"מ להסכם המפורט, יגדירו הצדדים את התוצר המפורט לתקופת 

 פורט לעיל(.מהפיילוט )כאשר מובהר לעניין זה כי ייתכן כי התוצר בתקופת הפיילוט יהיה שונה מה

תדאג החברה  .בפסולת עירונית שמקורה בתחנת המעבר יוזן המתקןככל ומדובר במתקן תרמי,  .3.4

  לאספקת הפסולת, אולם אינה אחראית לאיכות הפסולת שתסופק.

סוג שהוא, לרבות לא בגין טיפול פסולת. הנושא  למובהר כי אין התחייבות מצד החברה לתשלום מכ

ייבדק, בין היתר אל מול עיריית חיפה ובהסכמתה, ככל שיהיה רלוונטי וכחלק מהמשא ומתן להכנת 

  ההסכם המפורט.

כל הפרטים הרלוונטיים בנוגע לפסולת אותה צורך את  , יפרטו המשתתפיםהגשהבמסגרת ה .3.5

 .וכו' , פליטות, זיהום, רעשדחיסות, תכיפותהמתקן, לרבות סוג, כמות, איכות, 

ם להשיג כל רישיון, היתר המשתתפילשם התקנתו, הפעלתו, תחזוקתו ופירוקו של המתקן, נדרשים  .3.6

 ., ועל חשבונםאו אישור נדרש
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ולרבות כל  (סוג מכל זיהום מניעת )כגון: הסביבה הגנת חוקי לרבותהמתקן נדרש לעמוד בכל דין,  .3.7

 .(החשמל לרשת לחיבור הדרוש כל כגוןהמוסמכים ) המאסדריםהוראה של 

אלא אם הסכימו  .משרד האנרגיההקבועה בהוראות  לתקופה חיפה בשטח העירהמתקן יוצב  .3.8

 הצדדים להאריך תקופה זו בהסכם מפורט.

מכל סיבה בגינה ועל חשבונו,  באופן מיידי חיפה את שטח העירהמשתתף יסלק את המתקן מ .3.9

או עם הפסקת  בהתאם להוראות משרד האנרגיה ההתקשרות עם החברה אוו/או תבוטל תופסק 

, לרבות סיבות שלמשתתף אין שום חלק ו/או ביטול ההתקשרות עם משרד האנרגיה )מכל סיבה

 .(בהן

 

 תנאי סף .4

תצהיר בנוסח  מציעים המגישים את הפנייה נדרשם לחתום כדין ובאופן אשר יחייב אותם על .4.1

 .הוראות משרד האנרגיהבכל בקשתם עומדת ורמים הפונים מצהירים כי הג לפיו 1נספח המצורף כ

תצהיר בנוסח ם לחתום כדין ובאופן אשר יחייב אותם על ג מציעים המגישים את הפנייה נדרש .4.2

לחוק עסקאות  2ם את התנאים הקבועים בסעיף מימקיי הגורמים הפונים לפיו 2נספח המצורף כ

את התנאים ומקיימים  (חוק עסקאות גופים ציבוריים -)להלן  1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 1ב2-ב ו2הקבועים בסעיפים 

 

 לחברה הפנייההגשת  .5

 הפנייה תכיל, לכל הפחות, את המפורט להלן:

בהיבטים של עיקרי הפתרון , משרד האנרגיהשיוצע ל המתקןההגשה לרבות של תמצית מנהלים  .5.1

המוצע, התוצרים שיתקבלו, התנאים הפיזיים להפעלת המתקן, היתרים ורישיוניות, סיכונים 

 .נלווים וכל מידע רלוונטי אחר

 מאתר דרישות, אידיאלי מיקום: לרבות, מתקןעבור ה ותהנדרשוהתשתיות  המקרקעין תיאור .5.2

 .'וכד נגישות, מימדים, ולצורך הקמה ולצורך תפעול ומסביבתו ההרצה

 של המתקן, לרבות קנה מידה. )צבעוניים( ו/או הדמייה בסיסי הגשת תרשים .5.3

 להקמת המתקן.המימון התחייבות המשתתף לשאת במלוא  .5.4

, חברהבין הל המשתתף(, בין משרד האנרגיה)שיוענק על ידי לחלוקה במענק  עקרונית התחייבות .5.5

 .כפי שיסוכמו בהסכם מפורט בגין תקורותיה והוצאותיה

 .משתתפיםהידי מורשי החתימה של -תהיינה חתומות על הפניות .5.6

 . על חשבונם פנייהבעלות הכנת היישאו המשתתפים  .5.7

 

 הפנייה על ידי החברהבחינת  .6

 .לעילש הסף בתנאי הפניותתבחן החברה את עמידתן של  - בשלב הראשון .6.1

, בהתאם וזמנו לחברה על מנת לבחון את תוכן הפנייה, בין היתרהסף, י שעמדו בתנאיפניות  .6.2

 לקריטריונים שלהלן:

 .לייצור האנרגיה מפסולת עירונית מהמתקן לעיר חיפה התרומה הצפויה .6.2.1

ו/או להפעלתם  המתקן ברחבי העיר חיפה ה ושיכפול שלהאפשרות לפריססבירות  .6.2.2

 .המסחרית
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 המתקן והתוצרים המתקבלים ממנו.המשאבים הדרושים להפעלת ותחזוקת  .6.2.3

 איכות וכמות החשמל שיכול לייצר המתקן. .6.2.4

 שיוצר המתקן. הסביבתי זיהוםה .6.2.5

 אורך חיי של המתקן. .6.2.6

לאחר בחינת הפניות לקול קורא זה, תבוא החברה בדברים עם המשתתפים, על מנת  - שניבשלב ה .6.3

צרכי החברה ובכפוף לבחון יצירת התקשרות בין החברה לבין המשתתפים שהצעתם תואמת את 

 :לגבש את עקרונות ההתקשרות כלהלן לעמידת הבקשה בהוראות משרד האנרגיה, ובתוך כך

 בשטח העיר להקים, להפעיל ולתחזק את המתקן אפשר למשתתףהחברה תפעל על מנת ל .6.3.1

 חיפה.

ת, להפעלת ולתחזוקת התקנעיריית חיפה את הדרוש לתפעל על מנת לתאם עם  החברה .6.3.2

 .המתקן

 תלהרצפסולת עירונית  לקלוט תרמיהמקים מתקן  משתתףתפעל על מנת לאפשר להחברה  .6.3.3

המתקן, כפי שיסכימו הצדדים, בהתאם למשא ומתן שיערך בטרם החתימה על הסכם 

 .ההתקשרות

ייבחנו במשותף שירותים נלווים הדרושים למשתתף, ויכולת החברה לספקם ו/או לתאם  .6.3.4

 עבור המשתתף עם צד שלישי את אספקתם.

יוסכם עקרונית שיעור חלוקת המימון )שיוענק על ידי משרד האנרגיה(, בין המשתתף לבין  .6.3.5

 .החברה

 שישולמו לחברה. סך התקורה וההוצאותיוסכם עקרונית  .6.3.6

מובהר כי אין בשום דבר האמור בקול קורא זה משום התחייבות לגבי אופן פעולת עיריית  .6.3.7

בתיאום וביצירת תנאים לשיתוף  חיפה או כל צד שלישי; התחייבויות החברה מתמצות

 פעולה כמפורט לעיל.

רשאית החברה לבקש הבהרות, השלמות ומידע נוסף על פי בטרם ולאחר הזימון למשרדי החברה,  .6.4

 שיקול דעתה.

, ובדעתה לעשות זאת, עם משתתפים מתאימים החברה רשאית להתקשר עם יותר ממשתתף אחד .6.5

 .בלבד

 משתתף.החברה אינה מתחייבת להתקשר עם אף  .6.6

ים להגשת קול קורא משרד האנרגיה או החברה לא תישא בכל עלות או תשלום או אחריות הקשור .6.7

 למתקן )לרבות: תכנונו, התקנתו, הפעלתו, אחזקתו, פירוקו(. הקשורים

יה או הפניות הפני, לפי שיקול דעתה, על החלטתה בדבר פוניםתודיע החברה ל - שלישיבשלב ה .6.8

התנאי  –)להלן  משרד האנרגיה קול קוראהגשתם ב לזכייתבכפוף  אשר בכוונתה להתקשר עימם

 .(ליצירת ההתקשרות

או  המשתתףכדי לגבש מערכת יחסים משפטית בין החברה לבין שלעיל מובהר כי אין בהודעה  .6.9

 ואין בהודעה כאמור כדי להטיל חובות על החברה. יםמשתתפה

פנייה אחת על פני רעותה, לרבות ביחס לעצם לחברה הזכות לבחון את הפניות לפי צרכיה, ולהעדיף  .6.10

 ההחלטה האם לקיים שיתוף פעולה לפי קול קורא זה, מכל נימוק סביר ובהתאם לצרכיה.
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 המשתתפיםהתקשרות עם  .7

להתקיימות התנאי  בכפוף יםמשתתפאו ה המשתתףלאחר הודעת החברה על כוונתה להתקשר עם  .7.1

לקביעת תנאי ההתקשרות, אשר יכללו בין  , יוזמנו הם לקיום משא ומתןליצירת ההתקשרות

 היתר:

 לעיל. 6.3 כל הפרטים הנזכרים בסעיף .7.1.1

 כל פרט נוסף הנדרש לדעתה של החברה להוצאתה לפועל של ההתקשרות. .7.1.2

 הקבועה בהוראות משרד האנרגיה.ייחתם הסכם לתקופה  שנבחרוהמשתתפים או המשתתף עם  .7.2

התנאי ליצירת הסתבר שולאחר מכן אם הודיעה החברה על כוונתה להתקשר עם מספר משתתפים,  .7.3

רשאית החברה לנהל משא ומתן עם המשתתפים , אינו מאפשר להתקשר עם כולםההתקשרות 

, כך שייבחרו אלו שמקנים את מירב תתקשר םאית או המשתתפים לצורך בחירת המשתתף

 .התועלות לחברה

, מתחייב ד האנרגיהמשרמובהר בזאת, כי אם יגדל  היקף הסיוע הכספי שיוענק למציע על ידי  .7.4

 המציע להגדיל את תשלומו לחברה בהתאם.

האחריות לתקינות הבקשה ולהתאמתה להוראות משרד האנרגיה תוטל על המשתתף בלבד.  .7.5

המשתתף לא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה אם בקשתו תידחה, תימצא חסרה, 

 מתאימה או לא כדאית.

. למציע לא תקום כל ו/או כל רשות מוסמכת עיריית חיפהההתקשרות מותנית באישור סופי של  .7.6

לבטל ההליך  החברהבעניין זה, והכל מבלי לגרוע מסמכותה של  החברהטענה, כספית או אחרת נגד 

 או את ההתקשרות לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי בהתאם לתנאי קול קורא זה.

 

 הפניותהגשת  .8

 (.קי-און-דיסקוכן ע"ג מדיה מגנטית ) ר )קשיח(מקו עותקבהצעות תוגשנה ה .8.1

יוגשו במעטפה חתומה עליה יצוין  לעיל, וכל המסמכים המפורטים מדיה המגנטית, ההפנייהעותק  .8.2

 לשיתוף פעולה להגשת הצעה למשרד האנרגיה עבור פיילוט במסלול - 12/2022 מס'קול קורא "

 ע"ג המעטפה. המשתתףאין לציין את שם  ."חלוץ והדגמה 

, בקומה החברהבמשרדי לתיבת המכרזים הנמצאת  , במעטפה סגורה היטב,יש להכניס הפנייהאת  .8.3

עד , הרגילים העבודה בימיבחיפה )אין לשלוח הצעה בדואר או בדרך אחרת(  3ברח' ביאליק  8

 .12:00 שעהעד ה  2022/70/12לתאריך 

מסמכים שיישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל או מסמכים שלא יוגשו בדרך הנקובה לעיל,  .8.4

 לא יתקבלו. 

 גשתשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון לה החברה .8.5

 .פניותעת לפני המועד האחרון להגשת ה, בכל הפניות

 

  זכויות החברה .9

לדעתה בקריטריונים  שהוגשו ואשר עמדה, הפניותבין פנייה מהחברה תהא מוסמכת לקבל כל  .9.1

, ועל יסוד זה להיכנס עם המשתתף לדין ודברים הקבועים במסמך זה בכל הנוגע להליך הבחירה

 .לשם גיבוש הסכם, כמפורט לעיל
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תחייבת להתקשר ואינה מ שהיכללקבל הצעה  תמתחייבהחברה אינה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.2

 עם אחד ממגישי הפניות.

, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים למשתתפיםלפנות  תרשאי החברה תהיה .9.3

בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה  הכדי לסייע ל החברהוכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת  פנייהב

ולשם ניהול מו"מ , לתיקון פנייתם, להגישה מחדש בבקשה להשלמת מסמכיםלמשתתפים לפנות 

 .פנייהלשינוי פרטים מסוימים ב

 אחד.ממשתתף החברה רשאית להתקשר עם יותר  .9.4

מכל סיבה שהיא, או היה והתקשרות עם אחד יצאה לפועל, לא התקשרות כלשהי במקרה ש .9.5

משתתף להתקשר עם , ה, על פי שיקול דעתת, אך לא חייבת החברההיה רשאיתבוטלה, המשתתפים 

 .אחר

 גורםחוות דעתו של ה ם חיצוני.מגורלצורך קבלת חוות דעת פנייה להעביר את ההחברה רשאית  .9.6

החיצוני  גורםזכות עיון בה. האמור בחוות דעתו של ה למשתתפיםהחיצוני תהא סודית ולא תינתן 

בות חוזית או יישא בכל התחיתלחוות דעתו ולא  חברה לא תהיה אחראיתהינו על דעתו בלבד. ה

 נזיקית העלולה לנבוע ממנה.

את הזכות לערוך שינויים או תיקונים בקול קורא זה ונספחיו, לרבות בכל  הלעצמ תשומר החברה .9.7

הקול  בתנאילבדוק אם חלו שינויים  המשתתפיםבאחריות  .הפניותתנאי מתנאיו ובמועד הגשת 

 הקורא.

בכל שלב מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה החברה תהא רשאית לבטל את הקול הקורא או חלקו,  .9.8

 .וללא כל חובת הנמקההבלעדי 

או /ו יבוטל קול קורא משרד האנרגיה אםלא יפנה לחברה בכל תלונה דרישה או תביעה  המציע .9.9

 .שהיא סיבה מכל המציע לבין ובינ ההתקשרות את פסיקי

ו/או  הופסק התשלום על ידי  משרד האנרגיה לבין המציע בין ההתקשרות הופסקה שבו במקרה  .9.10

הזכות  חברהל שמורה, לפועל יצאה לא משרד האנרגיה עם תקשרותו/או הה משרד האנרגיה

הבלעדית לבטל את ההתקשרות עם המציע מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף, 

 פרט לתשלומים ששולמו לו.

למשרד  המציע בין ההתקשרות הפסקת בגין נזקים לחברה להיגרםשבו נגרמו או עלולים  במקרה .9.11

 שבדין. הסעדיםכל  החברל שמורים, משרד האנרגיהו/או הופסק המימון על ידי  האנרגיה

 

 וביטוח אחריות .10

קול בקשר עם השתתפותו ב למשתתףאחריות להוצאה או לנזק שייגרמו  אינה נושאת בכל החברה .10.1

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זה ובקשר עם השתתפותו בקול קורא משרד האנרגיה קורא

, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי הפניותיישאו בהוצאות ההשתתפות בהליך והכנת  המשתתפים

 החברה בגין הוצאות אלו.מאת 

התקנתו, הפעלתו,  , לרבות:ולא תישא בכל אחריות בנוגע למתקן תכמו כן, החברה אינה נושא .10.2

ולא תישא בכל אחריות על הנזקים )הישירים והעקיפים(  ו ופירוקות, תחזוקהשוטף תפעולו

התקנתו, לשעלולים להיגרם בנפש או רכוש, לכל צד לרבות צד שלישי, בקשר למתקן, לרבות בקשר 

 .בלבדהמשתתפים על  הפעלתו, תפעולו השוטף, תחזוקתו ופירוקו. אחריות כאמור תחול
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, משרד האנרגיהה שיגיש המשתתף לנושאת ולא תישא בכל אחריות בנוגע לבקש החברה אינה .10.3

. המשתתף אחראי באופן בלעדי לבחון משרד האנרגיהמתקן ועמידתו בהוראות הלרבות בקשר עם 

, והוא לא יבוא לחברה בכל טענה, דרישה או משרד האנרגיהלהוראות  האת בקשתו ואת התאמת

 תביעה מכל מין וסוג.

, אינה בעלת התקשרות מכל סוג משרד האנרגיהבכל אחריות כלפי  תישאנושאת ולא  אינה החברה .10.4

 .התחייבותאו /ו תשלום בכל המציע בשם משרד האנרגיה כלפי תתחייב, ולא משרד האנרגיהעם 

, בהתאם להנחיות יועץ ביטוח ופעולתו המתקן עבור ביטוח פוליסת ברכישת יידרשו המציעים .10.5

 . הפונים עם ההתקשרות מתנאי כחלקמטעם החברה, אשר ייקבעו 

 

 שאלות הבהרה .11

 SimaH@yefenof.co.il. לדוא"ל : 12:00בשעה   17/07/2022  לתאריך עד  להעביר יש הבהרה שאלות .11.1

ויחייבו את  יפורסמו באתר החברה, ותהיינה במידה,  החברה לשאלות ההבהרהמובהר כי תשובות  .11.2

  המציעים.  

 

 

 

 בברכה,     

 םהמכרזיועדת 
  

mailto:SimaH@yefenof.co.il
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 לשיתוף פעולה להגשת הצעה למשרד האנרגיה עבור - 12/2022 קול קורא מס'

 פיילוט במסלול חלוץ והדגמה

 נספחים
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 להגשת הצעה למשרד האנרגיה עבור פיילוט במסלול חלוץלשיתוף פעולה  - 12/2022 קול קורא מס'

 (קול קורא –ן )להל והדגמה

 האנרגיההוראות משרד עמידה ב – 1 נספח מס'

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 לקול הקוראהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף שהגיש את הצעתו  .1

 .(המציע –)להלן  אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ

_____________ )תיאור התפקיד( במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה -אני משמש כ .2

 מטעם המציע ובשמו.

הוראות כי הוא עומד בכל תנאי הסף, ההוראות, התנאים וההגבלות הקבועות ב מצהיר המציע .3

 , לרבות:משרד האנרגיה

, להוראות משרד האנרגיה 4המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף  3.1

 וכן בכל הוראה רלוונטית אחרת הקשורה לתנאי הסף.

ערובות, בהתאם לקבוע  ויגיש ל משרד האנרגיההמציע מצהיר כי אם יידרש לכך על ידי  3.2

 למסלול. 9בסעיף 

בכל נספחי לרבות להוראות הקבועות  ,ההצעות המציע מצהיר כי הוא מודע לאופן הגשת 3.3

להגשת בקשות להשקעה בפרויקטים במשק האנרגיה" שפרסם משרד  31/2022קול קורא "

 , ויקיימן כנדרש.)הנחיות להגשה מקוונת( האנרגיה

 .משרד האנרגיה המציע מצהיר כי יעשה כל מאמץ שניתן לשם קבלת בקשתו על ידי .4

 הירי דלעיל אמת.זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצ .5

___________________     ________________________ 
 תאריך   חתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 

________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ

 וחתם עליו. 

     

 חתימה, שם מלא     
 וחותמת      
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 לשיתוף פעולה להגשת הצעה למשרד האנרגיה עבור פיילוט במסלול חלוץ - 12/2022 קול קורא מס'

 והדגמה 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 2נספח מס' 

, לאחר שהוזהרתי, כי עלי ______________ת.ז.  _________________________אני הח"מ, 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, 

 כדלקמן:

ה את הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהינה היישות המשפטית שהגיש .1

 אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ. קול הקוראהצעתה ל

_____________ )תיאור התפקיד( במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה -אני משמש כ .2

 מטעם המציע ובשמו. 

 "(החוק)להלן: " 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  אני מצהיר .3

 [ במקום הרלוונטי יש לסמן  ] -הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 2לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי )  

( חוק עובדים זרים -)להלן  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (. חוק שכר מינימום -)להלן  1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון 2הורשעו ביותר משתי ) 

( לפחות ממועד 1למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת )

 ההרשעה האחרונה.

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי )  

( לפחות 1הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 מס"ד
 פירוט העבירה

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה

 ]חודש ושנה[

1.             

2.             

 ניתן להוסיף שירות, ככל שיש בכך צורך. –* מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -"בעל זיקה" -זה: "הורשע", "עבירה" ו 3לצורך סעיף 

 עסקאות גופים ציבוריים.
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 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .1

 [ בחלופה הרלוונטית יש לסמן  למכרז הנ"ל, מתקיימת אחת מהחלופות הבאות: ]

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

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

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

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

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

יות לשם קבלת הנח –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
 בקשר ליישומן. 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש  –( 2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא  9עיף ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי ס

 גם פעל ליישומן. 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי  -לעיל  4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .2

ימים  30לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  4סעיף 

 וריים. מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציב

 מסמכים נוספים לצירוף

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2יש לצרף את האישורים המעידים על קיום האמור בסעיף 

לרבות תעודת עוסק מורשה, המעידים כי המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים מכח 

 .  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2סעיף 

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

_________________ 
 חתימת המצהיר    

 

 אישור

שכתובתי  _________________אני הח"מ, עו"ד 

 _______________, מאשר בזה כי ביום _____________________________________

, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי _______________________________הופיע/ה בפני מר/גב' 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  __________________תעודת זהות מספר 

ם בחוק אם לא יעשה/תעשה עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין     


