הצהרת התחייבות בדבר קיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הריני להצהיר כי בעל התו מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות
עובדים ,על-פי חוקי העבודה ,צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים במידה וחלים על בעל
התו .לעניין תצהירי זה" ,חוקי העבודה" ,הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן ,וכן,
תקנות שהותקנו מכוח חוקים אלה:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9
.1.10
.1.11
.1.12
.1.13
.1.14
.1.15
.1.16
.1.17
.1.18
.1.19
.1.20
.1.21
.1.22
.1.23
.1.24
.1.25
.1.26

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)1945 ,
פקודת הבטיחות בעבודה1946 ,
חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה) ,תש"ט1949 -
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א1951-
חוק חופשה שנתית ,תשי"א1951-
חוק החניכות ,תשי"ג1953-
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג1953-
חוק עבודת נשים ,תשי"ד1954-
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד1954-
חוק הגנת השכר ,תשי"ח1958-
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט1959-
חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז1967-
חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,תשנ"ה1995-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק שכר מינימום ,תשמ"ז1987-
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח1988-
חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) ,תשנ"א1991-
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,תשנ"ו1996-
פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח1998-
סעיף  8לחוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ"ח1998-
חוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז1957-
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,תשס"א2001-
סעיף  29לחוק מידע גנטי ,תשס"א2000-
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,תשס"ב2002-
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום ,תשס"ו2006-
סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל
התקין) ,תשנ"ז1997-

.2

הריני להצהיר כי בעל התו לא הורשע ביותר משתי עבירות ב 3-השנים האחרונות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ,בעבירה שעניינה הפרת
חוקי העבודה.

.3

כמו כן ,הריני להצהיר כי לא הוטלו על בעל התו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של
חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת ,אם ניתן אישור ממינהל
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל
בסיסה משתלם לו שכר.

זה שמי וזו חתימתי ,ותוכן
תצהירי אמת.

___________________

