
 ב"ה 

 עיריית מודיעין עילית 

 הזמנה להציע הצעות להצטרף למאגר היועצים  

 

מזמינה בזאת יועצים אשר מעוניינים להיכלל במאגר  ,"(העירייהעיריית מודיעין עילית )להלן: "

בטיחות  לבודקהמוקמת ברשימה  "(,המציע/ים)להלן: " היועצים ואנשי המקצוע של העירייה

 "(.הרשימה)להלן: "במודיעין עילית ומשפחתונים  במוסדות חינוך וציבור

דרישות המציעים לענות על על המפורטים בהזמנה זו להלן,  לרשימהמלבד תנאי הסף יובהר, כי 

 מאגר היועציםכלל תחומי הרשימות שבבמועמדים המעוניינים להיכלל  המופנים ל  ,תנאים נוספיםו

)להלן:  "עיריית מודיעין עילית – ובחירתם יועצים מאגר נוהל, כפי שאלו מופיעים ב"של העירייה

 .המפורסם באתר העירייה, 28.11.2017מיום  "(הנוהל"

הטפסים המופיעים באתר   , באמצעות07.202020.עד לתאריך    צטרפות לרשימההבקשת  ניתן להגיש  

וכן לקבלם  https://www.modil.org.il/uploads/n/1579159999.2993.pdfהעירייה, בכתובת 

 .  auvah@modil.org.ilמייל  הכתובת באמצעות פניה ל

 תנאי -במודיעין עילית , ומשפחתוניםחינוך וציבור בודק בטיחות במוסדותלהיועצים רשימת 

 :הסף

המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא בעל אישור כשירות  .1

באתר הרישוי של משרד ומופיע  בהתאם לנדרש /החינוךבתוקף לגוף הרלוונטי ממשרד 

 החינוך.

 

 בתוקף על המציע להגיש את אישור הכשירותהוכחת עמידה בתנאי סף זה,  לצורך

 .הגוף הרלוונטי/לבודק בטיחות ממשרד החינוך

 

מבדקי  60המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה  ערך לפחות  .2

 שנים לפחות בביצוע בדיקות בטיחות במוס"ח. 5ובעל ניסיון של בטיחות למוס"ח 

 

חיים פרופיל חברה או קורות  להציג המציעעל  ,עמידה בתנאי סף זה תהוכח לצורך

מבדקי בטיחות   60שנים לפחות ומוכיחים כי ערך לפחות    5המעידים על ניסיון בתחום של  

 למוס"ח.

 

 בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,המציע עומד  .3

 .2001-התשס"א

 

בנוסח תצהיר ערוך וחתום כדין לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, על המציע לצרף 

בדרישות החוק למניעת  או מי מטעמו/בדבר עמידתו של המציע והמפורט בנספח א' 

 .2001-התשס"א העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
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 ב"ה 

 נספח א' 

  החוק למניעת העסקה של עברייני מין  תנאיהתחייבות לעמידה בהצהרה ו
 

 _______ב____ אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________, .1

מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   "(המציע)להלן: "

הנוגע לשירותים שאתן כבודק בטיחות (, חל עלי בכל "החוקוהתקנות לפיו )להלן: " 2001-התשס"א

  לעיריית מודיעין עילית.

 

איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור על המציע הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל  .2

מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה 

 .ודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.זהן על ידי הבגיר המועמד לעב

 והכל בהתאם לחוק.  ,של הבגיר

 

למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי בשם המציע הנני מתחייב  .3

ן כוח המבצע עבודה )כהגדרתה בחוק( במוסד החינוכי מטעם המציע, לרבות באמצעות קבל כל אדם

 , כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. אדם

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

___________ 

 חתימת המצהיר

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אישור 
 

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

  באמצעות ת.ז. מס' זיהיתים, אשר מר/גב' __________________ו __________________

כי ם שהזהרתילי באופן אישי, וכי לאחר  יםהמוכר /___________   באמצעות ת.ז. מס'ו ___________ 

נכונות  ולעונשים הקבועים בחוק, אישר יםצפוי היוכן י עשור אמת ואמת בלבד וכי אם לא ילהצהי הםעלי

 עליה בפני. מולעיל וחת םהצהרת

 

                 __________________________      ______________________ 

  

 חתימה וחותמת                תאריך                                      

 


