טופס למילוי על ידי מבקש השירותים ("המבקש")
שם המבקש _______________________________________________________ :
שם החברה בה מועסק המבקש [אם רלוונטי]________________________________ :
מס' ח.פ / .עוסק מורשה______________________________________________ :
איש קשר________________________________________________________ :
תפקיד בחברה [אם רלוונטי]____________________________________________ :
טלפון__________________________________________________________ :
נייד____________________________________________________________ :
פקס____________________________________________________________ :
דוא"ל___________________________________________________________ :
רחוב____________________________________________________________ :
עיר______________________________________________________________ :

יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976חתום ע"י המבקש/מעסיקו של
המבקש ומאושר ע"י עו"ד (נספח א').
 .2אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור של המבקש/מעסיקו של המבקש.
 .3תעודת התאגדות במקרה שהמבקש מועסק על ידי חברה ,או אישור רישום כעוסק מורשה.
 .4אישור זכויות חתימה של החותמים בשם המבקש (נספח ב').
 .5טופס להוכחת ניסיון המבקש (נספח ג') ומסמכים המפרטים את ניסיון וכישורי המבקש לרבות
קו"ח ,תעודות השכלה והמלצות רלבנטיות.

נספח א'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים
אני הח"מ , ___________________________ ,נושא/ת תעודת זהות מס' ________________
מכתובת _________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1אני משמש בתפקיד________________ ב___________________ [שם התאגיד] (להלן:
"המבקש") ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") וזאת במסגרת שירותי יועץ
למתן שירותי ניהול וביצוע תהליכי גיוס עובדים וייעוץ בתחום גיוס והשמת עובדים לנתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ (להלן" :החברה").
 .2עד למועד ההתקשרות לא הורשע המבקש ובעל זיקה אליו ,כהגדרתם בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ( 1987להלן" :חוק שכר
מינימום") ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א – ( 1991להלן" :חוק עובדים זרים").
 .3לחילופין ,אם הורשע המבקש ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או
חוק עובדים זרים  -במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4בתצהיר זה" ,בעל זיקה" כל אחד מאלה:
( )1חבר בני אדם שנשלט על ידי המבקש;
( )2אם המבקש הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
(א) בעלי השליטה בו;
(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור
של המבקש ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המבקש;
(ג) מי שאחראי מטעם המבקש על תשלום שכר העבודה;
( )3אם המבקש הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית ,חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה
מהותית בידי
מי ששולט במבקש.
"שליטה" כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני האדם.
"מועד ההתקשרות" –
(א) לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים – המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז או בהליך כאמור;
(ב) לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן (א) לעיל – המועד שבו הוגשה לחברה הצעת
המבקש ולפיה נערכת התקשרות בעסקה ,ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות
בעסקה.
 .5הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_____________
תאריך

____________________
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי ביום
____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _________________________
מר/גב' _________________________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.
מס'__________________________ ( /המוכר/ת לי באופן אישי) ולאחר שהזהרתיו/יה כי
עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
___________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ב'  -אישור זכויות חתימה בשם המבקש

__________________ ,
אני הח"מ ,עו"ד/רו"ח
________________ מאשר/ת ,כדלקמן:

מס'

רישיון

__________

מס'
ת.ז.
נושא
__________________________
מר/גב'
שחתימות
____________________ ומר/גב' __________________________ נושא ת.ז .מס'
___________________________ בשם ___________________________ [השלם שם
המבקש] (להלן" :המבקש") על הבקשה ונספחיה ,ועל כל מסמך אחר שנחתם ע"י המבקש ,וצורף
להצעתו במסגרת הבקשה נחתמו על פי כל דין ,בהתאם לכל החוקים והתקנות הרלבנטיים
ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המבקש והן מחייבות את המבקש .כן אני מאשר/ת שאין כל
צורך בהליך משפטי נוסף על מנת לתת תוקף לכל התחייבות בה התחייב המבקש.
_____________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח

נספח ג' – טופס להוכחת ניסיון המבקש ועמידה בתנאי הסף

 .1למבקש/ת תואר אקדמי ראשון בתחום( _______________ :יש לצרף תעודה)*.
 .2למבקש תואר אקדמי שני בתחום( ___________________ :יש לצרף תעודה)*.
למבקש  10שנות ניסיון לפחות ,במהלך  15השנים האחרונות ,בגיוס עובדים עבור  3ארגונים לפחות בהם מועסקים מעל ל 100-עובדים
שם הארגון

תיאור העבודה בתחום גיוס
העובדים

תחילת העבודה בתחום גיוס
העובדים (חודש/שנה)

* לפחות אחד מהתארים בתחומי :מדעי החברה/מדעי ההתנהגות/לימודי עבודה/חינוך.

סיום העבודה בתחום
גיוס העובדים
(חודש/שנה)

מספר העובדים בארגון

פרטי איש קשר
לקוח (ממליץ)

למבקש ניסיון בגיוס עובדים עבור גוף ציבורי אחד לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות ("גוף ציבורי"  -משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים ,רשויות מקומיות וגופים
אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין).
שם הארגון

גוף ציבורי
(כן/לא)

תיאור העבודה בתחום גיוס
העובדים

תחילת העבודה בתחום גיוס
העובדים (חודש/שנה)

סיום העבודה בתחום
גיוס העובדים
(חודש/שנה)

מספר העובדים בארגון

פרטי איש קשר
לקוח (ממליץ)

