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 במרכז קהילתי רוזיןהפעלת מזנון מתן שירותי 
 
 

 ה לתת הצעות מחיר עבור הפעלת מזנוןהזמנ
 

רחוב דרזנר  במרכז קהילתי רוזיןהפעלת מזנון  בזה הצעות למתן שירותי נהמזמי חברת מוסדות חינוך .1
מבחן , במועדים ובתנאים כמפורט בנספח השירותים ובתוספת לו הכלולים במסמכי התל אביב 2

להאריך את תוקף ההתקשרות חברה ההתקשרות הינה לתקופה של שנה, בתוספת אופציה של ה. הצעות
 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. שתיל
 

 זה כוללים: מבחן הצעותמסמכי  .2

 )מסמך זה(; מבחן הצעותהזמנת הצעות ל (א)

 ;מבחן הצעותהצעה לנוסח ה (ב)

 ;לבין הזוכה חברההתקשרות בין הההסכם  (ג)

 ;והעבודות )נספח טכני( נספח השירותים -נספח א' (ד)
 ;(מבחן הצעותערבות ביצוע לזוכה ב) ערבותכתב  -נספח ב' (ה)

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום -ג'נספח  (ו)

 לעובדים סוציאליים תנאים תשלום תצהיר בדבר -נספח ד' (ז)
 

יהא רשאי להתחיל להיערך בשטח המזנון, לצורך תחילת הפעלתו, החל מהמועד  מבחן הצעותהזוכה ב   .3
; ממועד מסירת המזנון למפעיל, יועמדו לרשותו עד שבעה ימי חברת מוסדות חינוךשיימסר לו על ידי 

 עסקים לצורך הערכות להפעלת המזנון במתכונת מלאה. 
 

  מבחן הצעותתנאי סף להתקשרות ב .4
את הזכות  הלעצמ תשומר חברהכפופה לעמידה בתנאי הסף כמפורט להלן. ה תמבחן הצעוההשתתפות ב 

 . מבחן הצעותשלא לדון בהצעה שלא הוגשה בהתאם לנדרש במסמכי ה
 

 תנאי הסף:
כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( ניהול ספרים  (א)

יובהר )יש לצרף העתקים צילומים של אישור רואה חשבון ותעודת עוסק מורשה(.  1967 –התשל"ו 
מבחן מציע שאינו רשום כעוסק מורשה במועד האחרון להגשת ההצעות ל, כי ביחס לתנאי סף זה

, לא יידרש להציג אישור לעמידתו בתנאי סף זה, אך יתחייב כי אם הצעתו תזכה הוא יסדיר הצעות
ל המרשמים הנדרשים לרבות אצל רשויות המס והמע"מ, וזאת כתנאי לחתימת את רישומיו בכ

  ההסכם עימו. 

 יכול)המציע  הטכני למפרט המצורף המוצרים בתפריט שנקבעו המקסימום במחירי יעמוד המציע (ב)
 (.בתפריט שנקבע מהמחיר נמוך או שווה שהוא מחיר להציע

 הסעדה שירותי או מזנון הפעלת שירותי במתן לפחות שנים( 3) שלוש של ניסיון בעל יהיה המציע (ג)
 .ציבוריים לגופים

 אינו האחרונות השנים שלוש במהלך לעובדיו ששולם השכר כי המאשר"ח רו אישור ימציא המציע (ד)
פרשו עבורם כספים כמתחייב מהוראות דיני העבודה, לרבות הסכמים הו וכי המינימום משכר נמוך

 קיבוציים או צווי הרחבה.

, חדשים שקלים חמש עשרה אלף)₪  15,000מותנית בשיעור של -מסירת ערבות בנקאית בלתי (ה)
 להזמנה זו; 12( כמפורט בסעיף הכוללים בתוכם מע"מ

 
 רשאי שלא לדון בהצעות שהוגשו שלא עפ"י ההוראות המפורטות לעיל.  חברהה

 הבהרות לעניין תנאי הסף )עמידה בתנאים(:

)א( לעיל על המציע לנהל פנקסי חשבונות  5בסעיף כדי לעמוד בתנאי סף הקבוע  .א

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות ורשומות לפי חוק 

ראה בעצם הגשת ההצעה כהצהרה בדבר ניהול חברה ת. ה1976 –מס(, התשל"ו 

 לבצע בדיקת ניהול הפנקסים(. חברההפנקסים )וזאת מבלי לגרוע מזכותו של ה
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ביחס לתנאי סף זה, מציע שאינו רשום כעוסק מורשה במועד האחרון  לעילכאמור 

, לא יידרש להציג אישור לעמידתו בתנאי סף זה, אך מבחן הצעותלהגשת ההצעות ל

יתחייב כי אם הצעתו תזכה הוא יסדיר את רישומיו בכל המרשמים הנדרשים לרבות 

ראה חברה תהו. אצל רשויות המס והמע"מ, וזאת כתנאי לחתימת ההסכם עימ

 כהתחייבות לעניין זה. בעצם הגשת ההצעה

לעיל, על המציע לצרף להצעתו מסמכים  (ד) 5כדי לעמוד בתנאי סף הקבוע בסעיף  .ב

המעידים על ניסיונו במתן השירותים כאמור, לרבות המלצות מהגופים הציבוריים 

 להם העניק את השירות.

 
 

 
להוסיף, לגרוע או לשנות מהם. כל שינוי, תוספת, גריעה או , מבחן הצעות)א( אין להתנות על מסמכי ה .5

לפסול את  חברהתחשב כאילו לא נכתבה, וכן תהיה עילה בידי ה מבחן הצעותהתניה על תנאי מסמכי ה
 ההצעה, כולה או חלקה, במידה שימצא לנכון לעשות כן.

 
ייחשב הדבר כאילו כלולות  ,מבחן הצעות)ב( במקרה שלא יוצג מחיר במקום כלשהו הנועד לכך בהצעה ל 

, ולפיכך המחיר מבחן הצעותהוצאות השירותים הנדונים במחיר שהוצג במקומות אחרים בהצעה ל
 תרשאי חברההיה התיהיה זכאי לתשלום בגין הנ"ל. כן שהוצע באותו מקום הינו אפס, והמציע לא 

 לעשות כן. מצא לנכוןתאת ההצעה, כולה או חלקה, במידה שבהתקיים אותו מקרה לפסול 
 

 , לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.תחייב האת הרשות, אך אינ הלעצמ תשומר חברה)ג( ה 
 

או  חברההמוחלט והבלעדי של ה האמור בסעיף זה נתונות לשיקול דעתכ חברה)ד( החלטות וזכויות ה 
 .המי שהוסמך על יד

 
 מת לב המציע.הצעה זו נמסרת למציע בתנאים המפורשים הבאים, אליהם מוסבת תשו .6

 על ידי המציע כקבלתו את התנאים: מבחן הצעותיראו בהגשת ההצעה ל 
 

רת ההצעה הזוכה לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. בחי תמתחייב האינ חברהה .א
 . חברההמוחלט והבלעדי של ה הנתונה לשיקול דעת

 
 סכם עם המציע הזוכה, מכלבכל עת עד לחתימת הה מבחן הצעותלבטל את ה חברההרשות בידי ה .ב

שלא לקבל אף אחת מן ההצעות שהוגשו  חברההת . כן רשאיהשיקול שהוא ומבלי לנמק את החלטת
 . מבחן הצעותל

 

, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת תרשאי חברהה .ג
בהתאם לשיקול דעתה  מבחן הצעותההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים ל

 המוחלט.
 

היה ת, מבחן הצעותמלקבל אף אחת מן ההצעות ל האו נמנע מבחן הצעותאת ה חברהה הביטל .ד
 מכל התחייבות כלפי כל מציע )אפילו היה זה המציע הזוכה(.  תמשוחרר

 
את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם  הלעצמ תשומר חברהמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .ה

 תעמודנה בתנאי הסף. 
 

תעמוד בתוקפה, על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע  מבחן הצעותההצעה ל .ו
 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  30לתקופה של 

 
 7לו( בתוך באם תתקבל הצעת המציע, יחתום המציע על ההסכם )לרבות כל המסמכים הנלווים  .ז

. כן יבצע עד לאותו מועד את מבחן הצעותעל קבלת הצעתו ל חברהלו ה הימים מן המועד בו הודיע
כל הפעולות ויעביר את כל המסמכים והנכסים אשר נדרש בהסכם שיבוצעו או יועברו בעת חתימת 

 ההסכם או עד לאותו מועד )כגון מסירת ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח(.
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להוציא לפועל על ידי המציע הזוכה כל חלק ממתן השירותים בלבד. המציע  חברהה הרשות בידי .ח
לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף מתן השירותים או שינוי כמויות כלשהן. כן 

 להזמין עבודות בהיקף כלשהו. תמתחייב חברהאין ה
 

עימו סכם, או הפרם, או בוטל ההסכם ו/או הה מבחן הצעותהמתנאי  היה והמציע לא יעמוד בתנאי .ט
עם מציע אחר, שעמד בתנאי הסף לאשר התקשרות  מבחן הצעותמכל סיבה שהיא, רשאית ועדת 

 ת.חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי מבחן הצעות, או להורות על יציאה להצעותהמבחן של 

 
 

 -)א( המחירים אשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה האחרים  .7
 יישא בעלויות החשמל, המים והגז של המזנון. חברהה מס ערך מוסף. כולל

 
המחירים אשר יוצעו על ידי המציע לא ישוערכו, אלא יישארו בערכם הנומינלי כל עוד ההצעה )ב( 

 .תת ההסכם ייקבע שיערוך המחירים בהתאם להוראות ההסכםבתוקף. החל מיום כרי
 
 

 הבהרות נוספות והוראות הגשה

 

לתשומת לב המציעים, את הצעת המחיר )המפרט התעריפי המלא והחתום(, יש לצרף למעטפת  .8
 .מיתר מסמכי ההצעה, כאשר היא מונחת במעטפה סגורה ונפרדת בנפרד מבחן הצעותההצעה ל

 

 לכתובת הדואר האלקטרוני למר יאיר דודיאןניתן לפנות  הצעותמבחן לקבלת מסמכי ה .9
yaird@mosdot.co.il.   :7234117-03טלפון לבירורים  

 

 -המציעים מחויבים לערוך סיור מקדים במרכז. ניתן ליצור קשר עם מנהל המרכז אלון דסטה  .10
 . מועד להגעה וסיור במיקום המזנוןבכדי לתאם ,  0546702988

 

עד   5א קומה 55ברחוב יגאל אלון  חברת מוסדות חינוךבעל ההצעות להגיע לתיבת ההצעות הנמצאת  .11
הצעה אשר לא תימצא בתיבת ההצעות עד לשעה הנקובה, באותו היום,  .12:00שעה עד ה 8.16.25ליום 

 .מבחן הצעותלא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד ולא תשתתף ב
 

, יש להפנות בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני מבחן הצעותשאלות הבהרה בנוגע ל .12
 yaird@mosdot.co.il ניתן חברהבעל פה או בדרך אחרת, לא ייענו ולא יחייבו את ה שאלות שיופנו .)

 . 12:00שעה  18.6.20להעביר שאלות הבהרה עד לתאריך 
 

 לרבות לשון נקבה. –לרבות לשון יחיד; לשון זכר  –זה, לשון רבים  מבחן הצעותב .13
 

  

mailto:yaird@mosdot.co.il
mailto:yaird@mosdot.co.il
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 מפרט טכני -נספח א' 

 מחירון:

 ובמחירים הנקובים:על מקבל זכות השימוש למכור את המוצרים הבאים 

  כולל מע"מ.₪  6סכום שלא יעלה על  –בקבוק מים מינרליים 

  כולל מע"מ .₪  3סכום שלא יעלה על  –קרטיב 

  כולל מע"מ.₪  5סכום שלא יעלה על  –סמ"ק   250קפה הפוך / שחור/ תה / שוקו בכוס 

 סכום שלא יעלה על  -ג"ר  170 -פיתה / כריך עם חומוס / סלטים במשקל מינימלי שלא יפחת מ
 כולל מע"מ.₪  12

  כולל מע"מ.₪  5עד  -בייגלה 

 

 

 

 

 שעות פעילות המזנון:

 , 0020:עד לשעה  00:90משעה  ,ה-ימים אהמזנון יפעל ב

 
 ניקיון המזנון ושמירת הציוד:

 על מפעיל המזנון לשמור על ניקיון ושלמות המזנון והציוד המשמש להפעלת המזנון ולתחזק אותם באופן. 1
 שוטף.

מות הציוד והמתקנים כוללת בין היתר את החובה לסגירת ברזי מים ולכיבוי חשמל בגמר ל. השמירה על ש2
 העבודה, או בתום הפעלת הציוד.

, ולהודיע למקשר על נזק כלשהו וכן על תקלה ונקיות . על מפעיל המזון לשמור שרצפות המטבח יהיו יבשות3
 ם.במכשירים ולא להשתמש בהם עד לתיקונ

לנזקים שיגרמו למזון עקב תקלות באספקת החשמל או הפסקת אינה אחראית  חברת מוסדות חינוך. 4
 המקררים מסיבה כלשהי.

. בכל מקרה של אובדן או גרימת נזק לציוד, וכן במקרה שההסכם עם מפעיל המזנון יבוטל או יגיע לסיומו, 5
לממש רשאית  חברת מוסדות חינוךהאזרחי את שווי הציוד שניזוק או אבד, ו חברהיחויב מפעיל המזנון לשלם ל

 בגובה סכום הנזק או האובדן.או לחילופין לקזז מסכום ההקצבה את הערבות בידיו 

.תיקון כלים ומכשירים שהקלקול חל בהם כתוצאה משימוש לא סביר או רשלני או בניגוד למפרטים של הכלי 7
יחליט באופן  מנהל המרכזחשבונו.  למען הסר ספק מובהר בזאת כי על עיל המזנון  ומפ או המכשיר ייעשה ע"י

 בלעדי האם הקלקול חל כתוצאה  משימוש סביר  או  לא סביר, רשלני, או בניגוד למפרטים.

נים ללא שום שהיות יושלכו ו. כל ציוד האריזה לרבות קרטונים, קופסאות פח, ארגזים, שקיות נייר, נייל8
 האשפה. למכולת

. מפעיל המזנון אחראי לכך שהתנהגות של העובדים שלו תהיה הולמת, שהופעתם החיצונית תהא נאותה 9
בלבוש כפפות העובדים יעבדו בכל עת מגע עם מזון  סודר. למען הסר ספק,העובדים יהיה בכל עת נקי ומ ושלבוש

 . נקיות בלבד
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האזרח רשאי לנקוט  חברהמטעמו לעשן בתחומי המזנון, ה. חל איסור גמור על עובדי מפעיל המזנון או מי 10
 בכל צעד שיימצא לנכון כנגד מפעיל המזנון בשל הפרת סעיף זה.

, , או נציגו, רשאים בכל עת לערך ביקורת ולפקח על מתן השירותחברת מוסדות חינוך. המקשר מטעם 11
מפעיל המזנון ישתף  השמירה על מחירי המוצרים שאושרו וכל היבט אחר המפורט במפרט טכני זה. ,הניקיון

 פעולה עם עורך הביקורת ויפעל על פי הוראותיו והנחיותיו.

מזנון לשמור על ניקיון יום יומי. על מפעיל המזנון לבצע ניקיון יסודי של המזנון והמטבח לפחות . על מפעיל ה12
 . פעם בשבוע

 

 ישיונות והיתריםר

מפעיל המזנון מתחייב להשיג כל רישיון, היתר, הסמכה, אישור, תעודה, או כיוצא באלה, הנדרשים על ידי  
הרשויות המוסמכות לצורך מתן השירות לרבות רישיון עסק והוא מתחייב לקיים כל הוראה של רשות מוסמכת 

 בכל הקשור למתן השירות הוראות משרד הבריאות.

 דים:צוות העוב

אישור העסקה בעלי אשר יועסקו במזנון, יהיו  מפעיל המזנוןכל עובדי  כי יובהר ,מבלי לגרוע מהוראות ההסכם
 .והיעדר עבירות מין חברהמטעם אג"מ ב
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 -נספח ב

 ת הביטוח ___________________רשם הבנק / חב

 מס' הטלפון _____________________

 _____________________מס' הפקס   

 )למציע הזוכה( ביצוע כתב ערבותנוסח 

 לכבוד

 חברת מוסדות חינוך ותרבות

 הנדון:  ערבות מס' ___________________________

 

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _________________________________

 _________________________()במילים: ___________________________________

 שיוצמד למדד _____________________ מתאריך: ___________________________

  )תאריך תחילת תוקף הערבות(                                  

 אשר תדרשו מאת: ______________________________________ )להלן "החייב"(  בקשר

 )חובה לציין שם מלא ומספר עוסק מורשה(          

 17/18 מס מבחן הצעותעם הזמנה / חוזה 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לחייב בקשר לחיוב שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

   כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________  עד תאריך ______________

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ חב' הביטוח שכתובתו : ________________

 )שם הבנק/חב' הביטוח(                                                      

___________________________________               ____________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                     כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח     

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

     _______________            __________________             ___________________ 

 תאריך                                             שם מלא                                    חתימה וחותמת          
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום - ג'נספח 

 

 

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

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

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת  אני במרכז קהילתי רוזין מזנון שירותיהתקשרות מספר ___________________ לאספקת 

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

חוק )להלן:  " 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 אשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. "(. אני מעסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

ברת לחוק להג 2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  מועד ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת ____________________ עבור "( להגשה

.___________________ 

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד ההרשעה  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ____________________         _________________ 

 חתימה וחותמת                          שם           תאריך    
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 לעובדים סוציאליים תנאים תשלום תצהיר בדבר -ד'נספח 

 

 זה תצהיר על לחתום מוסמך /המציע _____________________ ז.ת___________________ מ"הח אני .1

 .17/18 מס מבחן הצעותב  ,"(המציע: "להלן_____________________ )  בשם

 מצהיר  הריני כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר .2

 .לעובדיו מינימום ושכר סוציאליים לתשלומים בדרישות עומד______________________   המציע כי

 לפי השירותים את לבצע מנת ועל ידי על שיועסקו העובדים לגבי, החוזה תקופת בכל לקיים מתחייב, מ"הח אני .3

, עת בכל בתוקף שיהיו כפי העתידיים העבודה ובחוקי בתוספת המפורטים העבודה בחוקי האמור את, זה חוזה

 בענף תוקף בר והוא שנערך קיבוצי חוזה כל או/ו, הכלליים הקיבוציים ההסכמים בהוראות האמור את וכן

. אלה הסכמים פי על שהוצאו ההרחבה צווי לרבות בעתיד יתוקנו או, יערכו אלה שהסכמים כפי או, המתאים

 :הבאים החוקים זה ובכלל

 1976-ו"תשל, מחלה דמי חוק; 

 1965-ו"תשכ, ולעובדת לעובד שווה שכר חוק; 

 1963-ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק; 

 1945(, הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת 

 1946, בעבודה הבטיחות פקודת 

 1949 -ט"תש(, לעבודה החזרה) המשוחררים החיילים חוק 

 1951-א"תשי, ומנוחה עבודה שעות חוק 

 1951-א"תשי, שנתית חופשה חוק 

 1953-ג"תשי, החניכות חוק 

 1953-ג"תשי, הנוער עבודת חוק 

 1954-ד"תשי, נשים עבודת חוק 

 1954-ד"תשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק 

 1958-ח"תשי, השכר הגנת חוק 

 1959-ט"תשי, התעסוקה שירות חוק 

 1967-ז"תשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק 

 1995-ה"התשנ[, משולב נוסח] הלאומי הביטוח חוק 

 1957-ז"תשי קיבוציים הסכמים חוק 

 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק 

 1988-ח"התשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק 

 1991-א"התשנ(, כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק 

 1996-ו"התשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק 

 1998-ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק' ד פרק 

 1998-ח"התשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף 

 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק  

 2001-א"התשס, ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק 
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 2000-א"התשס, גנטי מידע לחוק 29 סעיף 

 2002-ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק  

 2006-ו"התשס, חירום בשעת עובדים על הגנה חוק 

 1997-ז"התשנ(, התקין חברהב או המידות בטוהר ופגיעה עבירות חשיפת) עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף. 

 1957-ז"התשי קיבוציים הסכמים חוק לפי במשק פנסיוני לביטוח הרחבה צו. 

 

 מועסקים בהם העבודה תנאי בדבר אחרים ופרטים שכר תלושי לקבל עת בכל רשאי יהיה המזמין כי לי ידוע .4

 .ל"הנ ביצוע את לוודא כדי וזאת, המציע עובדי

 ושלא שלי הארגונית במסגרת מועסקים הינם זה מבחן הצעות לצורכי ידי על שיועסקו העובדים כל כי לי ברור .5

 . מעביד עובד קשר כל המזמין לבין בינם יהיה

 

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

____________________       ____________________         _________________ 

 חתימה וחותמת                          שם           תאריך    

 

 

 


