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 תוכן העניינים:  

 

 מסמכי המכרז
 

נא   3עמוד 

 לסמן

 "הסכם למתן שירותים"  - 1נספח 
 

  8עמוד 

 וכ"א במשרד  פירוט ניסיון המציע – 2נספח 
 

  18עמוד 

 טופס הצעת מחיר – 3נספח 
 

  20עמוד 

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד  – 4נספח 
 עניינים

 

  21עמוד 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות - 5נספח 
 

  23עמוד 

 אישורים / התחייבויות – 6נספח 
 

  24עמוד 

  25עמוד  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -  7נספח 

היעדר הרשעות בעבירות לפי  תצהיר בדבר - 8נספח 

 חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

  27עמוד 

  29עמוד  התחייבות לקיים את חוקי העבודה - 9נספח 

התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה  - 10נספח 

 מקוריים בלבד

  30עמוד 

  31עמוד  עסק בשליטת אישה 11נספח 

  32עמוד  וגבלותתצהיר בדבר העסקת אנשים עם מ – 12נספח 

  34עמוד   ערבות משתתף )הגשה( - 13נספח 

  35עמוד  אישור עריכת ביטוחים  – 14נספח 

                                                                             

 

 מועדים: 
 שעה  מועד פעולה

 עיתונות ארצית ומרשתת 23.9.2020 פרסום המכרז

 12:00 12.10.2020 שאלות הבהרהמועד סיום 

 12:00 15.10.2020 פרסום תשובות הבהרה

 14:00 5.11.2020 מועד הגשה אחרון
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 .ת לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף, מזמינה בזאת הצעו)להלן "הרשות"(הרשות לפיתוח הגליל, 

 

 רקע כללי  .1

 שהוקמה עפ"י חוק בשנת) על אזורית(  סטטוטורית הרשות לפיתוח הגליל )"הרשות"( הינה רשות ממשלתית

 . 1993  -התשנ"ג 

 

 תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:

 רשויות תיאום בין משרדי הממשלה, טכנולוגי של הגליל-קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי

 הגליל. תושבי של  שיפור איכות החייםייזום פעולות ליישובו ו, וגופים העושים לפיתוחו של הגלילמקומיות 

התיישבות, תעסוקה, תשתיות,  -פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים 

יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוח הגליל מתוך ראיה  ,חינוך, תיירות, כלכלה ועוד. לפיכך

 מערכתית וכוללת.

  

ממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים את פעילותה בשילוב עם משרדי המבצעת הרשות 

לפיתוחו של הגליל, כמו הסוכנות היהודית , קק"ל ופורומי עבודה אותם הקימה הרשות דוגמת: פורום מנהלי 

, פורום מנהלי פארקי תעשייה, פורום רכזי קליטה ואכלוס, פורום מובילי תעסוקהעמותות תיירות, פורום 

 ה אד הוק.מיתוג ערים וקבוצות עבוד

  

נציגי הממשלה, ראשי כל הרשויות   -לרשות, מועצה הכוללת קשת רחבה ומייצגת של אנשי הגליל ובכללם 

בגליל, נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, נציגי 

ודית, הקרן הקיימת ההסתדרות החדשה, הסתדרות הפועלים החקלאיים, ארגוני העצמאים, הסוכנות היה

לישראל, חברי כנסת, תושבי הגליל ונציגי ציבור. כמו כן לרשות מנהלת המורכבת מחברי המועצה שתפקידה 

 בר לב . ותבפארק תעשיבגליל, משרדי הרשות ממוקמים , לנהל את ענייני הרשות

  

 תקופת ההתקשרות והיקפה .2

 המכרז או עפ"י החלטת הרשות. תחילת מתן השירות על ידי הזוכה הינה מיד עם גמר הליכי .2.1

תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה לשנה, עם אופציה להאריך את  .2.2

 שנים. 5ההתקשרות לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ובסה"כ 

 שעות בשנה. 500היקף ההתקשרות בין הרשות לזוכה הינה עד  .2.3

 . בפגישות בבתי הדין ייצוגל ודשי +מחיר ינר חיריטההתקשרות עם הזוכה תהייה בתעריף  .2.4

 

 מהות ומטרת השרות המוזמן: .3

. קבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף לרשות. הייעוץ המשפטי הינו בתחום המשפט המנהלי, תמיכות 3.1

, מענה משפטי לפניות ותקצוב, עריכה וכתיבת מכרזים, עריכת הסכמים, טיפול בתביעות משפטיות

ליווי משפטי שוטף בכל נושא אחר שיידרש על ידי וכל  צד להןשהרשות הינה  ,הציבור

 .הרשותסמנכ"ל/חשב /מנכ"ל
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שיוקצה על ידי המשרד למתן מוסמך רות יבוצע על ידי משרד עו"ד, באמצעות עו"ד י. הש3.2

 השירותים. 

השירות כולל השתתפות בישיבות הרשות לרבות ישיבות מועצה ומנהלת, ישיבות ועדת מכרזים,     3.3

 דת כספים וכן ישיבות של מנכ"ל הרשות ו/או מי מטעמו כפי שיידרש מעת לעת.וע

 , אלא באישור מיוחד של הרשות.ו"ד נותן השירות לא תוקצה פינת עבודה במשרדי הרשותעל 3.4

 באישורו של מנכ"ל הרשות.או מי מטעמו בודת עו"ד נותן השירות היא מול מנכ"ל הרשות ע  3.5

 

כוללים ליטיגציה משפטית. המציע יתמחר בהצעתו עלות ישיבות  יובהר בזאת כי השירותים אינם

 בבית משפט באם יהא צורך בשירות כזה, אך תמחור ליטיגציה לא יובא בחשבון לעניין ניקוד ההצעה.

 

 

 פיקוח הרשות .5

המציע יתחייב לאפשר לבא כוח הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה 

 הסכם שייחתם בעקבותיו. ועל הוראות ה

 
 במכרז: להשתתפות  תנאי סף .6

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ משפטי לשני גופים ציבוריים לפחות בחמש  .6.1

(. "גוף ציבורי" לעניין זה: תאגיד סטטוטורי,  תאגיד ממשלתי, משרד 2015-2019השנים האחרונות )

 .ממשלתי, רשות מקומית, חברה ממשלתית

 .ורשויות מקומיות שנים בעבודה מול משרדי ממשלה 5ניסיון מוכח של  .6.2

 שנים בעריכת מכרזים, הכרת חוק חובת המכרזים ותקנותיו.  5ניסיון מוכח של  .6.3

 פטורים לסוגיהם, מכרזים, מיזמים משותפים, שנים בכתיבת קולות קוראים, 5ניסיון מוכח של  .6.4

 תקצוב ממשלתי.דרכי מבחני תמיכה או 

על פי חוק הרשות  ק"מ מגבולות הגליל 50 עד  הנמצא ברדיוספעיל משרד  של המציע וברשות .6.5

 )מחוז צפון של משרד הפנים(.  .1993 -התשנ"ג  לפתוח הגליל

על המציע לצרף אישור חברות והיעדר הרשעות משמעתיות מלשכת עורכי הדין בישראל לגבי כל  .6.6

 אחד מיחידי הצוות המוצע.

 של כל אחד מחברי הצוות המוצע.ואישור עריכת דין יים על המציע לצרף קורות ח .6.7

 סים.יעל המציע לצרף אישור ניהול ספרים ופנקסים מאת רשות המ .6.8

 (1)נספח ע"י המציע. כהלכה  הסכם התקשרות חתום .6.9

  13 נספח - המציע הגיש ערבות משתתף )הגשה(.  .6.10

 
  אי עמידה באחד מתנאי הסף לעיל תפסול את ההצעה על הסף.
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 :ת מידה לבחירת הזוכהאמו .7

 .הצעת מחיר - 40% .א

 לעיל(: 3שנות ניסיון בתחום הפעילות הנדרש. )תחום פעילות הרשות כפי שהוגדר בסעיף  - 15% .ב

 

 3  נקודה. 1 –שנות ניסיון 

 5  נקודות. 5 –שנות ניסיון 

 7  נקודות. 10 –שנות ניסיון 

 10  נקודות. 15 –שנות ניסיון ומעלה 

 

 שנים האחרונות: 3ו/או קולות קוראים שהוכנו על ידי העו"ד במהלך כמות מכרזים  - 15%   .ג

המלצות, לרבות המלצות בכתב. )הניקוד ייקבע בהתאם למספר מכתבי ההמלצה שיצורפו  - 10% .ד

 ואיכותן וכן משיחות התרשמות שייעשו עם הממליצים(.

 1 – 5  ,3 .נקודות  

 6 – 12 ,5 .נקודות 

 13 - 20 ,10 .נקודות 

 21  ,נקודות. 15ומעלה 

  נקודות. 10נקודות עד ומקסימום  3כל המלצה ממוסד ציבורי 

 

 המציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בסעיפים הנ"ל יוזמנו לריאיון.  3

 

 ראיון עם העו"ד נותן השירותים.התרשמות ועדת המכרזים לאחר  -20% .ה

 

 
 תשלום .8

ז על כל נספחיו, בהתאם הרשות תשלם לזוכה עבור מתן השירות כמפורט במסמכי המכר

להצעת המחיר שהוצעה על ידי המציע הזוכה, בכפוף לביצוע בפועל, דיווח שעות בפועל 

 ולהחלטת הרשות לרבות החלטת ועדת המכרזים ברשות.  

 

 : החתימה על ההסכם .9

ן "הסכם למת(  1נספח)בין הזוכה לבין הרשות בנוסח המצורף במהלך ההגשה וכחלק ממנה ייחתם  . 9.1    

הזוכה יספק את השירותים בהתאם להוראות מפרט זה לרבות , יומפרטו" על נספחיו שירותים

 .בהתאם להוראות
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 היררכיה בין המכרז להסכם .10

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרז. יש  .10.1

 משלים זה את זה.  לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד

 שני הנוסחים.  נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין  .10.2

 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח החוזה יגבר  .10.3

 נוסח החוזה, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז. 

 הוראות כלליות  .11

 הרשות שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז.  .11.1

 מתחייבת לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת. אינההרשות  .11.2

הרשות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף   .11.3

 בעי.מסעיפי המכרז שלדעת הרשות מונעת הערכת ההצעה כד

לרשות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או חלקם בכדי לקבל  . 11.4      

הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל בכפוף 

 להוראות התכ"ם, ולהוראות חוק חובת המכרזים, והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 הרשות רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לרשות כי אף מציע לא מתאים.  .11.5      

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לרשות, ההצעות המפסידות תעמודנה  .   11.6      

יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו  30בתוקפן 

הזוכה. -תקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציעמהצעתו או יפר את הה

פי שיקול דעתה הבלעדי -בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים ברשות רשאית )אך לא חייבת( על

 להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.

 ן..     אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הרשות על פי כל די11.7      

 

 נוסח הגשת ההצעה: .12

על המציע להגיש את הצעתו על פי מבנה שיפורט להלן לצד ציון הפרטים הרלבנטיים וחתימתו על  .12.1

הנספחים למפרט זה. בעת הצורך ניתן להוסיף לאחר הפירוט הנדרש נושאים אותם מעוניין המציע 

 לפרט והכלולים בהצעתו.

 על הסף הצעות שלא תוגשנה במתכונת שלהלן. הרשות לפיתוח הגליל שומרת לעצמה את הזכות לפסול .12.2

פי תנאי הסף לרבות מילוי וחתימה בראשי תיבות כנדרש ע"ג כלל -צירוף כל המסמכים הנדרשים על .12.3

 מסמכי המכרז ולרבות הנספחים המצורפים למכרז.

 

 שאלות והבהרות .13

  12.10.2020עד ליום  shulman@galil.gov.il  שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד לכתוב המייל

מנכ"ל הרשות, יש לוודא אישור קבלת המייל מול גברת יהודית אייזנברג בטלפון סלידי  12:00 שעה

לכלל  12:00בשעה  15.10.2020יום בתשובות לשאלות הבהרה יתפרסמו . 1שלוחה  04-9552426מס' 

רה באתר המרשתת של הרשות לפיתוח הגליל בכתובת: בהליך שאלות ההבה ,המשתתפים

galil.gov.il 

 

mailto:shulman@galil.gov.il
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 : הנחיות להגשת הצעות .14

  .14:00עד השעה  2015.1.תאריך המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא  .14.1

  כלל המסמכים הנלווים כחלק מההצעה כשהם מלאים וחתומים כנדרש.על המציע להגיש את  .14.2

 לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי  הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה .14.3

 המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את 

 הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 עיון במסמכים  –החלטות ועדת המכרזים  .15

עיון במסמכים בהתאם  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים 

-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21וף לקבוע בתקנה ובכפ

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998

חלקים סודיים(,  –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן 

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 פורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.יציין במ .א

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .ב

 האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית. .ג

אחרים.  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעי

אה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הוד

המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים 

 האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, 

 דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.אשר תפעל בנושא זה בהתאם ל

 

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, 

תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את 

 נסיבות העניין.

ם לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  בטרם מסירת החליטה ועדת המכרזי

 החומר לעיונו של המבקש.

 

כי עיון במסמכי  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה 

 –ס למכרז זה המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייח

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים  ברשות, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות 

 .1993-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

 

 בברכה,

 ועדת המכרזים

 הרשות לפיתוח הגליל
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 1נספח 

 5/2020מכרז  י שוטףהסכם למתן שירותי ייעוץ משפט
 

 שנערך ונחתם ביום _____  חודש ____בשנת _____

 

 בין:

 הרשות לפיתוח הגליל

 המיוצגת על ידי המנהל הכללי של הרשות לפיתוח הגליל

 20156כתובת: אזור תעשייה בר לב, ד.נ. משגב 

 )להלן: "הרשות"(

 מצד אחד
 

 לבין:

 
 

 ________נושא ת.ז. __________שם : _______________________כתובת: ________

 )להלן: "נותן השירותים"(

 מצד שני
 

 
 

 מבוא
 

לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף )להלן:  –  5/2020מכרז מס'  –והרשות פרסמה מכרז  הואיל

 העתק של המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. "המכרז"(. 

 

ם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של הרשות הואיל ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכ

והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על  __________מיום 

 כל נספחיה והצהרותיו. 

 

והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור הרשות את השירותים המפורטים במכרז, בהצעה  

)להלן: ופן, במועדים ובתנאים הכול כמפורט בהסכם זה לרבות  במכרז ובהצעה בהסכם זה בא

 ;"השירותים"(

 

והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין הרשות 

ובד לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי ע

 מעביד;
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 ;של תקציב הרשות 2020/21והואיל והתחייבות הרשות על פי הסכם זה מתוקצבת בתקציב הרשות לשנת 

 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 
  :המבוא והסכם זה

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 שמשנה לפרשנות הסכם    כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא ת             

 זה.              

 הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עימו.  .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.  .3

הוראות על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מלהוסיף הוראות הסכם זה באות  .4

 רכוויתוהמכרז ומכל סעד לו זכאי הרשות על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או 

 על הוראה מהוראות המכרז. 

הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות               

 על הוראות הסכם זה. 

אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה יחולו הוראות הסכם במקרה של סתירה ו/או  .5

 זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

 

 הצהרות הצדדים .6
 

כי  1985-הרשות מצהירה בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 6.1

ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת 

 . 2020הכספים 

נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים  6.2

על ידו לרשות בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור 

 לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

רושים לרבות עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הד 6.3

האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון 

 והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.  

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע  6.4

חלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין ב

 ידי נציג הרשות המוסמך. -אם הותר הדבר בכתב מראש על
 

 היתרים רישיונות ואישורים  7
 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם  7.1

שירותים להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן ה
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 מתחייב להציגם לרשות בכל עת שידרוש. 

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  7.2

בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר 

 שירותים. מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן ה

נותן השירותים מתחייב להודיע לרשות מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו  7.3

 שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

ותים נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השיר 7.4

 נשוא הסכם זה. 

 תקופת ההסכם 8
 

 .__________ ועד יום   __________הסכם זה נחתם לתקופה שמיום  8.1

הרשות תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  8.2

 ימים מראש, עפ"י החלטת מועצת הרשות.  30בהתראה של 

תהיה  –השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו  במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן 8.3

 הרשות, באישור המנהל הכללי, רשאית לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת. 

ידי הרשות, לא תהיה על הרשות חובה לפצות את נותן השירותים -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 8.4

שירותים שסיפק עד  או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור ה

 לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר לרשות את כל  8.5

החומר שברשותו והשייך לרשות או את כל העבודה שעשה עבור הרשות עד להפסקת ההסכם, ללא 

חומר כלשהו מכל סיבה דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו 

 שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת  8.6

 הסכם זה.
 

 ידי נותן השירותים -השירותים שיינתנו על 9

תים קבלת בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמינה בזאת הרשות מאת נותן השירו 9.1

 שירותי יעוץ משפטי שוטף, כמפורט במכרז. 

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם  9.2

 לדרישות הרשות, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

 שבה. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות לרשות ולבעלי התפקידים 9.3

למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי הרשות אינה מתחייבת בשום אופן לפנות לנותן  9.4

השירותים באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה 

במסגרת הזמנת עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי הרשות לרבות 

   המקצועית של הרשות. לשיקול דעתה

מקום מתן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים ברשות למעט במקרים בהם לשם  9.5
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אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על נותן השירותים ליתן את השירותים במקום אחר. 

עת בידי הרשות להורות לנותן השירותים לספק את השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לד

 הרשות, משום הכבדה בלתי סבירה על נותן השירותים.

 נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר. 9.6

 נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באופן אישי. 9.7

 

 פיקוח הרשות 10

 נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג הרשות או מי שבא מטעמה לבקר פעולותיו,     10.1

 לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על  השירותים.                      
 

 .    נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות הרשות בכל העניינים הקשורים במתן השירותים. 10.2

 .  מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה לרשות לפקח, להדריך 10.3

         או להורות לנותן השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.                    

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  11
 

נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת הרשות, ובלבד שלא יהיה בכך  11.1

 משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

לדעת הרשות  –שירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו על אף האמור, נותן ה 11.2

 משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה. -

נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין  11.3

אישיים, בין בשכר או התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או ה

תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד 

עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, 

 "ניגוד )להלן: "ניגוד עניינים"(.זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה 

 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

עניינים, ידווח ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד ה הי -לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  11.4

 אחר כל הנחיות הרשות בנדון.לנציג הרשות המוסמך בכתב וימלא  נותן השירותים על כך מייד
 

 התמורה  12
 

פי התמורה -השירותים לפי הסכם זה על נספחיו תהיה  על התמורה שתשלם הרשות עבור אספקת

 שאושרה על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להצעה שהוגשה על ידי נותן השירותים.

 

 דרך תשלום התמורה 13
 

)להלן: "דרישת יעביר נותן השירותים לרשות חשבון  אחת לחודש במהלך תקופת הסכם זה 13.1

תים על ידו. הדרישה תכלול את תאריכי מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותשלום"(, 
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העבודה, תחילת וסיום שעות העבודה בכל יום נתון, מספר השעות בכל יום נתון, תיאור 

 השירות שניתן בכל יום נתון, חתימת נותן השירותים וחתימת נציג הרשות.

בידי הרשות לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או בחלקן. לא אישרה  13.2

ת את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם הרשו

 זה. 

על הרשות להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן  13.3

הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים 

 עליו. 

, ידי נציג הרשות-אישור דרישת התשלום על תים להגיש לרשות חשבוניתעל נותן השירו 13.4

  מתחייבת. 

תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי הרשות, ואושר ע"י נציג  13.5

 יום מיום קבלת החשבונות. 45הרשות, ייעשה בהתאם לנהלי הרשות, שוטף + 

על פי כל דין. נותן השירותים מתחייב מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם  13.6

לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן 

 השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות. 

התמורה כולה לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לרשות בגלל עיכובים בתשלום  13.7

או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח 

 לא אושרו. 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות.  13.8

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי הרשות לא תהיה אחראית לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם  13.9

 תים עקב מתן השירותים. לנותן השירו
 

 סופית ומוחלטת –התמורה  14
 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור אספקת 

השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי הרשות לא 

ירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן הש

 לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.

 
 קיזוז 15

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז מהתמורה שעל הרשות לשלם 

כל סכום המגיע לרשות מנותן  -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -לנותן השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-עלהשירותים 

 

 נזיקין  16

נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה  16.1

שהיא לגופו או רכושו שלו או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה 
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 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

כי הרשות לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא מוסכם בין הצדדים    16.2

שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או לרכוש הרשות או לגופו או רכושו של כל 

אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן 

 השירותים בלבד.

הרשות על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל נותן השירותים מתחייב לשפות את  16.3

סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה 

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת הרשות.
 

 חובת ביטוח 17

שות נותן השירותים מתחייב לערוך את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת הר 17.1.1

לפיתוח הגליל, כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, וגבולות 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה   מקצועית של  נותן ביטוח אחריות מקצועית:  17.1.2

השירותים, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות 

דל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור מח

-למתן השירותים בהתאם להסכם עם הרשות לפיתוח הגליל. גבול האחריות לא יפחת מ

 : דולר ארה"ב למקרה ולשנה. למען הסר ספק, הכיסוי על פי הפוליסה יכלול 250,000

הוצאת לשון הרע, הארכת תקופת הגילוי  מרמה ואי יושר של עובדים, אובדן מסמכים,

 . CROSS LIABILITYלששה חודשים לפחות ואחריות צולבת 

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל, ככל שייחשבו אחראים 

 למעשי ו/או מחדלי נותני השירותים.

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים: 17.2

 הרשות לפיתוח הגליל;  –סף כמבוטח נוסף לשם המבוטח יתוו  17.2.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה להם כל  17.2.2

 תוקף אלא אם נתנה על כך הודעה בכתב לפחות ששים יום מראש לרשות. 

נותן השירותים אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי  17.2.3

המבוטח על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית  כל החובות המוטלות על

 הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים.

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח  17.2.4

כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי הרשות, והביטוח הוא בחזקת ביטוח 

 פי פוליסות הביטוח. ראשוני המזכה במלוא הזכויות על 

תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם הרשות. נותן  17.3

 השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו כל עוד ההסכם בתוקף.
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לבקשת הרשות, נותן השירותים ימציא אישור מאת המבטח על ביצוע הביטוחים האמורים  17.4

 נאים המפורטים בהסכם זה.בהתאם לכל הת

 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו  17.5

 על פי כל דין או על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור של הרשות על כל זכות     

 או סעד המוקנים לה על פי דין או על פי הסכם זה.     

 מורשה המבטח על אישור עריכת ביטוחים בנוסח המצ"ב נותן השירותים יחתים את  17.6

 להסכם. 14כנספח     
 

 זכויות יוצרים  18

 ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, ללא -כל השירותים שיסופקו על 18.1

יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינה המוחלט של הרשות. נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו 

ים, או תוצאותיהם, ללא אישור מראש ובכתב של הרשות. הרשות תהיה או בכל חלק מהשירות

זכאית  לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים, או לאחר מכן, כל תוכנית, 

 מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 -זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה, לרבות חוות  18.2

 דעת, דו"חות, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה      

 תמורה גם עבור זכויות אלה.     

הרשות תהיה רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה,   18.3

 .ובלבד שתישמר לנותן השירותים, או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית"
 
 

 שמירת סודיות 19
 

 נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא      19.1

 לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד 

 מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם 

 שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי  ודי"()להלן: "מידע סנכסי הכלל  

 מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם 

 ללא אישור הרשות מראש ובכתב. -הרשות, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

רשמי שנמסר לו או נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך  19.2

 שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הרשות. 

 הרשות רשאית להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  19.3

 סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה 

 ב למלא אחר דרישות הרשות בנדון.  מיוחדים ונותן השירותים מתחיי

נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא  19.4

 באישור מראש ובכתב מאת נציג הרשות המוסמך. 

 נותן השירותים מתחייב למסור לרשות מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה  19.5



 

15 

 

 על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או את כל המידע הסודי שנאסף     

 נכס שנמסר לו על ידי הרשות, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו     

 במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.                                       

עיל, מהווה עבירה על חוק נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור ל 19.6

 .1977-העונשין, התשל"ז

 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות הרשות  19.7

 בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר 

נה "המידע"(. כל המידע יועבר לרשות ו/או לצד שלישי שתמ -לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 

הרשות, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים 

שייקבע ע"י הרשות, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו 

 קניינה הבלעדי של הרשות.

למידע כאמור על  כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף לחתום ולהחתיםנותן השירותים מתחייב  19.8

"התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח להסכם זה  6נספח 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 

 נציג הרשות 20
 

 .או מי מטעמו נציג הרשות לביצוע הסכם זה הוא מנכ"ל הרשות 20.1

 ה בכתב.הזכות בידי הרשות להחליף את נציגה מעת לעת, ובלבד שתיתן על כך הודע 20.2

 

 ישוב חילוקי דעות 21
 

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את  21.1

 הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים. 

היוועדות עם  היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת 21.2

ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה  (30) המגשר בתוך שלושים

 נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.

 לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט. 21.3

ה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלוש 21.4

רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור 

 לתקופה נוספת שקבעו.

אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה  21.5

 לישי.לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד ש
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 התניית שיפוט 22
הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 .עכוב

 

 כתובות והודעות 23

 כתובת נותן השירותים והרשות הינן  כמפורט בראש ההסכם. 23.1

כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד שנשלחה  23.2

 אר רשום.בדו

נותן השירותים רשאי להודיע לרשות, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה  23.3

 תינתן לנציג הרשות ולחשבות רשות.
 

 ביקורת 24

חשב הרשות ו/או מי מטעמו, המבקר הפנימי של הרשות או מי שמונה לכך על ידם, יהיו  24.1

ורת ובדיקה אצל נותן רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביק

 השירותים בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים,  24.2

לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש 

 רש. הוכחות לתשלום שכר כנד

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם  24.3

 כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי 

רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או 

 לרשומות שיידרשו על ידי הרשות. חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע  24.4

 ההסכם ומצוי בידי צד שלישי. 

 

 

 שינוי בהסכם או בתנאים 25

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב  25.1

וסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב ונחתם על ידי הנציגים המ

 כוויתור על אותה זכות.

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי  25.2

כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב  של הרשות. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי 

 חאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של הרשות.הסכם זה אינם ניתנים להמ

הרשות מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי  25.3

 שלא תאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 

מה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן ניתנה הסכמת הרשות כאמור, לא תהיה בהסכ 25.4
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השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי הרשות, 

 לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.

הן נותן השירותים והן המוסב, יהיו חייבים ביחד ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנובעות מן 

 הסכם. הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.ה
 

 ידי נותן השירותים-אי מילוי חיוב על 26
 

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאית הרשות מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת  26.1

הקיימת לה בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן 

 ביחד: 

במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז לבצע  26.1.1

את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם 

 זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. 26.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר לרשות את כל ההוצאות הישירות  26.2

ידי נותן השירותים, ולשפות -ות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו עלוהעקיפ

 את הרשות בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרשות לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין   26.3

 פי כל דין או הסכם. -המוקנית לרשות עלבכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת 

 
 

 מיצוי זכויות  .29
 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים 

 כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 
 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
 

            _______________ֹ                                                                          ______________ 
          

 השירותים ןנות                                     הרשות  -המנהל הכללי             
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 2נספח 
 

 פירוט ניסיון המציע

 מידע הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את ה*

 : _____________________________המשרד/עו"ד שם

 מספר רישום: ____________________________

 כתובת: ________________________________

 טלפון: ___________________        פקס: ____________________

 ________ שם עו"ד נותן השירות ותפקידו:    __________________________

 : ________________ניידאיש הקשר: ______________      משרד טלפון 

 :6.4 – 6.1בתנאי הסף על המציע לציין פרטים בדבר ניסיונו במתן שירותי ייעוץ משפטי כמפורט 

 

 

 בדבר ניסיון המציע. עמודות נוספות ניתן להוסיף *

  

שם המסגרת/  מס'
מזמין 

 השירות/הפרויקט

פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות 
 -ידי המציע/בדבר השירות -שניתן על
 הפרויקט

 שנות
הפעלת המסגרת/מתן 

השירות/הפעלת 
 הפרויקט

יש לציין משנה ועד 
 שנה 

 בר אנשי קשרפרטים בד
יש לציין שם, כתובת ומס' 

 טלפון
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 פים ציבורייםרשימת לקוחות שהינם גו

איש קשר  סוג השירות שם הגוף הציבורי 

 וטלפון/דוא"ל 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 פירוט נתוני כוח אדם במשרד

 מספר העובדים: עו"ד/מתמחה 

 / תחוםבעל/ת רישיון ע"ד/ מתמחה תפקיד שם 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 

 

 על החתום:

                                                ____________תאריך   ___________                       חותמת______________                           
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 הצעת מחיר –טופס - 3נספח 

 פה נפרדת וסגורה()שימו לב : יש להגיש נספח זה במעט

 
 לכבוד

 ועדת מכרזים

 הרשות לפיתוח הגליל 

 

 שירותי ייעוץ משפטי שוטף  -  5/20למכרז מס'  ת מחירהצעהנדון: 

 תיאור המציע:

 לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

 המציע יפרט את הפרטים הבאים:

 _____שם המציע:                       ______________

 כתובת:                             ___________________

 טלפון:                               ___________________        פקס: ______________

 

 אני הח"מ   ___________________, נושא ת.ז. מס' _______________ )להלן: "המציע"(

 

 _ טל______________ פקס _______________כתובת _________________________

 

 לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכרז זה, הכול בהתאם להוראות מפרט  .1

למכרז על נספחיו, אשר ייחתם על  מכרז זה על נספחיו ובכלל זה בהתאם להוראות ההסכם שצורף

 ידי המציע אם יזכה במכרז.

 של )ריטיינר( לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, אני מציעים בזאת מחיר חודשי .2

 

 כולל מע"מ._____________ ₪  

 

 : (וכולל נלוות לביצוע העבודה  )כולל מע"מ תמחור ישיבות בית משפט .3

 דין אזורי לעבודה: ________ ש"ח לישיבה.ישיבה בית משפט שלום/בית  .א

 ישיבה של בית משפט מחוזי/בית דין ארצי לעבודה: ________ ש"ח לישיבה. .ב

 ישיבה של בית משפט עליון: ________ ש"ח לישיבה. .ג

 

 על החתום:

_____________________                                           ____________________ 

 תאריך                                                                           שם המציע + חתימה            
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 4נספח 
 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
 מבוא 

 
 ידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת השירותים לרשות. -ואני מועסק על הואיל

 
והרשות הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני  והואיל

משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, 
  ;להלןוכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו 

 
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא  והואיל

( כלשהם לרבות  תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, (Know- How(, או ידע Informationלידיעתי מידע )
 1977 -ק העונשין, תשל"זלחו 91מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע 
"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות  –שידיעתו תשמש ל 

ור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצ
  ;)להלן: "המידע"(מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

 
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף  והואיל

ת אישור נציג הרשות המוסמך מראש כלשהם מלבד לנציגי הרשות המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבל
לחוק העונשין,  118ובכתב עלול לגרום לרשות  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

   ;1977 -תשל"ז
 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי הרשות לפיתוח הגליל כדלקמן: 
 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

 דיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים לשמור על סו .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, 

 ר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. וכן לא לגרום או לאפש

ידי נותן השירותים  או -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא 

סור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או לפרסם, להעביר, להודיע, למ

 כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו  .5

, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר

ביטחונית, נוהלית או אחרת .להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור 

 בהתחייבות זו לרבות 

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

 אשר ייגרמו לכםהוצאה או תוצאה מכל סוג,   להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או .6

אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור הפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מ

 ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

 מכם או השייךמיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  להחזיר לידיכם ולחזקתכם .7
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 אדם או גוף עקב מתן השירותיםב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עק

לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור בור הרשות. כמו כן, הנני מתחייב או חומר שהכנתי ע

 או של המידע. 

כתב התחייבות זה תיי שלפי שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובו .8

 ישרין או בעקיפין, במצב של ניגודבמאני עשוי להימצא,  שות או שבעטיואו שמכוח מתן השירותים לר

 בין עניין אחר. בכלל "עניין אחר"השירותים לרשות לוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן עניינים, בין מיל

 אחראי בו, או שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובדשל גוף שבו ענייני, עניינו של קרובי או ייח

 ות מנהל או בזכות הצבעה,שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנגוף שלי או לקרוב 

 מייעצים/ מיצגים/ עובד העובד עימי או בפיקוחי, גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או ןוכ

  )להלן: "עניין אחר"(. ם )מחק את המיותר( מבקרי

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או  עיסוקי במסגרת  .9

   של גוף שאני או קרובי חבר בו.שלי או עניין של קרובי או עניין  מתן השירותים לרשות לבין עניין אחר
 הנמצא ברשותכםה מידע כאמור השייך לכם ו/או ות זו לרבות בכל מקרה שאגלבכל מקרה שאפר התחייב .10

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיותה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהי

 שלעיל. 

 הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו .11

  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -ירה לפי חוק עונשין, התשל"זלאחר מהווים עב

1981 . 

 הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם  .12

 של חוק דיני העונשין )בטחון  27וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף  17נספח  3.99.99

 . 1957 -"זהמדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( , תשי

 . לבניכםהתחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני  .13

 מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל     .14

 הוראות כתב התחייבות זה.  

 מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת    .15

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית לרשות על
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 

 היום: _____ בחודש: ______ שנת: _______
 

 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:_____________
 
  
 

 : _____________________וחותמת  חתימה
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 5נספח 
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 ייעוץ משפטי שוטףשירותי מתן  05/2020רז פומבי  מס' מכ הנדון:

 
 אני הח"מ __________ ת.ז. __________ מצהיר בזאת כדלקמן:

לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(,  .1
; חוק 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"ב

לחוק העונשין,  438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-הפיקוח על המטבע, התשל"ח
 .1981-, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1977-התשל"ז

 (מחק את המיותר)   או     

נחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות 
 ____________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. ___

 ידוע לי כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז שבנדון עלי לעבור בדיקות ביטחוניות. .2

הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי 
 -ות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א במרשם הפלילי ביחס לעביר

1981. 

כמו כן למען הסר כל ספק אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע 
 כאמור לעיל.

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המשרדים עם הזוכה במכרז שבנדון. 

 ולראיה באתי על החתום

________ __________   _________     _____________     _________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה        תעודת זהות         תאריך   

________________________       ___________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 

 אישור

אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה _______ ת.ז. __________ 
המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה 

 יר זה. צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על תצה

 

 

                ____________ 

 חתימה                                            
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 6נספח 

 
 התחייבות לעמידה בכלל דרישות המכרז .א

 
מתחייב בזאת בכתב, )להלן: "המציע"(, אני הח"מ _____________ נושא ת. ז. מס' _____________ 

 א יוצא מן הכלל.לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה לל
 
  

_________________                                                _____________ 

 חתימה + חותמת            תאריך             

 
  -במידה והמציע תאגיד

אני הח"מ ______________ נושא ת. .ז. מס' ______________ מורשה חתימה מטעם 
מתחייב בזאת בכתב, לעמוד הכל )להלן: "המציע"( רו ______________ _______________ שמספ

 הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל.

  

___________________  ___________________________ 

 חתימה + חותמת         תאריך              

 

 

 אישור

______ שמספרו / נושא ת.ז. מס' אני הח"מ ___________ עו"ד שבשירות/רו"ח המבקר/ת את __
_______ )להלן: "המציע"( מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______ אשר חתם 
על התחייבות זו בפניי, התחייבות לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל, מוסמך לעשות 

 כן בשמו.

  

 

__________________                         ______________             _____________________ 

 חתימה/חותמת                  תאריך                                                      שם  רו"ח/עו"ד        
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז -7נספח 

 מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף 5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 ד במכרז זה. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגי .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  .1

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

גיד באופן עצמאי, ללא המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התא .2

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3בסעיף  צוינו

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .3

 הצעות במכרז זה.במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .6

וגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או הצעה זו של התאגיד מ .7

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

א לחוק 47יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

במשרדי מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.  בפני

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 _______     _______________               _____________ 

 חתימת עורך הדין               חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך   
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום -8נספח 

 שירותי ייעוץ משפטי שוטףמתן  5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

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:

 

קשר עם הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "המציע"( המבקש להת

למתן ייעוץ בנושא מעברים יבשתיים ומעברי גבול מיוחדים אני מצהיר/ה כי  01/20עורך התקשרות מכרז 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 1976-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

ם"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה )להלן:  "חוק עסקאות גופים ציבוריי

 אותו. 

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

, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2בסעיף 

 בתוספת השלישית לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר ___________ לאספקת להגשה מועד"

 ____________________ עבור ___________________.

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

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                  תאריך    
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 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

י שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחר

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                           תאריך 
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 התחייבות לקיים את חוקי העבודה -9נספח 

 מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף 5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר בזאת כי הריני מתחייב המציע_)להלן: "__________________ שמספרו ___________

ידי בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור -לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו על

 בחוקי העבודה.

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                          

 

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, מר/גב' 

___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת 

אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה  וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

 עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת               
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 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד -10נספח 

 מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף 5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המשרד  .1

________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר "(. אני מכהן כ_______המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2

 מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

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

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה ת.ז._____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ו

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

   _____________     ______________________         _________________ 

    

 ין             חתימת עורך הדיןחותמת ומספר רישיון עורך ד        תאריך            
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 עסק בשליטת אישה – 11נספח 

 מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף 5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

אני רו"ח _________________ מאשר בזאת, כי העסק הינו בשליטת אישה בהתאם להגדרות "אישור" 
 . 1992-שנ"בב' לחוק חובת המכרזים, הת2ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד _____________________ הינה גב'_______________

 הנושאת ת.ז מספר ______________________

 

 

 

_______________     _______________    _____________    _______________ 

 חתימה                        חותמת   שם מלא                     מס' רישום                           

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני ________________________ הנושאת ת.ז מספר ___________________________

ב' לחוק חובת 2מצהירה בזאת, כי התאגיד ______________________ נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 
 . 1992-המכרזים, התשנ"ב

 

_________________________________           __________________            ___ 

 שם מלא                                        חתימה                                       חותמת            
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 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות – 12נספח 

 מתן שירותי ייעוץ משפטי שוטף 5/2020מכרז פומבי  מס' הנדון: 

 

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:

 

להתקשר עם  "( המבקשהמציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת ייעוץ משפטי לרשות לפיתוח הגליל 05/20מכרז עורך התקשרות  

 תצהיר זה בשם המציע.

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים  1998יות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף

 אותן.  

נדרש  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100מציע מעסיק )במקרה שה

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

, הוא פנה 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

מציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו )במקרה שה פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  
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 אישור עורך הדין

 

 

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

ר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מ

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה           חותמת ומספר רישיון         תאריך               
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 שיש לצרף להצעה יהיה כדלקמן: ערבות המשתתףנוסח  - 13נספח 

 

 לכבוד
 הרשות לפיתוח הגליל

 
 ג. א. נ.,

 
סכום בלבד )להלן: " ( ₪ ₪אלפים  חמשת) 5,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

"(, כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: משתתף ערבות
 .205/מס' ____________________________________ בקשר עם מכרז 

לצרכי ערבות זו "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
טיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל לסטטיס

כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם 
 לאו.

"( כי המדד המדד החדשאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו )להלן: "
"(, המדד היסודיהיינו ________ נקודות )להלן: " 15.9.2020חדש עלה לעומת המדד שפורסם ביום ה

אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 
 "(.סכום הערבות המוגדל)להלן: "

נמוך ממנו לא יחול שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או 
 הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך שבעה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, 
כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה 

"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם עפ
 סכום הערבות המוגדל.

וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף  1.20202.5ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 החתום מטה שמענו הוא: _____________________ ______________________,

פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו  לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ
לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה כי דרישה בכתב, כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע 

לבנק באמצעות הפקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" 
 בהתאם לכתב ערבות זה. 

 כי אז כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 )כתנאי למימוש הזכייה( אישור עריכת ביטוחים - 14נספח 

 לכבוד 
 הרשות לפיתוח הגליל

 ג. א. נ.,

 אישור עריכת ביטוחהנדון:  

"( לתקופת המציעלן "הננו מאשרים בזה כי נערוך למבוטחנו _________________________)לה
פרסום ורכישת מדיה  הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר שירותי

  .ות לפיתוח הגליל  את הביטוחיםרשבהתאם למכרז ולהסכם עם ה

 המפורטים להלן:

 יטוח חבות המעבידיםב .1

 כלפי עובדיה  בכל תחומי מדינת ישראל   והשטחים המוחזקים.  .1.1

 לעובד, מקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 20,000,000אחריות לא יפחת מסך   גבולות ה .1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  .1.3
 ויחשב  כמעבידם.           

ונטען לעניין קרות תאונת      הביטוח מורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל היה .1.4
קצוע כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם  כלפי מי מעובדי עבודה/מחלת מ
 ומועסקי המציע.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגין נזקי גוף  .2.1
 ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  

 ,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.  ₪ 20,000,000מסך   גבולות האחריות שלא יפחתו  .2.2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .2.3

 אורחים ומוזמנים כולל רכושם ייחשבו צד שלישי. .2.4

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .2.5
 קבלני משנה ועובדיהם.

לשפות את הרשות לפיתוח הגליל ככל שייחשבו אחראים למעשי  ו/או  הביטוח מורחב .2.6
 מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמה. 

 ביטוח  אחריות מקצועית .3

 ביטוח אחריותו המקצועית בכל הקשור למתן שירותים נשוא מכרז זה; .3.1

 ; ₪ 2,000,000-גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ .3.2

 ל סעיף אחריות צולבת;הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלו .3.3

הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח הגליל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי  .3.4
 המציע וכל הפועלים מטעמה.

 ביטוח רכוש .4
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ביטוח כל הציוד, המתקנים, וכל רכוש אחר של המציע אשר יובא, יותקן וימצא במהלך הפעלת 
 אם למקובל לגביו ובמלוא ערכם.  התכנית  בביטוח אש מורחב או כל הסיכונים בהת

      ביטוח נושאי משרה. 5

ביטוח אחריותו החוקית של המציע ונושאי המשרה שבו בגין הפסד או נזק ו/או כספים בשל תביעה 

ו/או הליך עונשי ) פלילי או מעין פלילי ( ו/או הליכי חקירה שינקטו נגד המציע בקשר עם פעילותו עם 

הכיסוי יכלול גם הליכי חקירה מוקדמים על פי דין ,  כדין מצד המציע. הרשות, שעילתם מעשה שלא

גבול האחריות למקרה לא יפחת מ  לרבות הליכי שימוע., חקירה פלילית או משמעתית על פי דין

הביטוח יורחב לשפות את הרשות לפיתוח  חודשים. 12לשנת ביטוח בת  ₪ 500,000למקרה ו  ₪ 75,000

 ים  למעשי ו/או מחדלי המציע וכל הפועלים מטעמו.הגליל ככל שיחשבו אחרא

 כללי .5

 בפוליסות הביטוח  נכללים התנאים הבאים:

 לשם המבוטח יתווסף, מבוטח נוסף שמה של הרשות לפיתוח הגליל .5.1

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .5.2
 יום לפחות במכתב רשום לרשות לפיתוח הגליל.  45ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  

ויתור המבטח על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, הרשות לפיתוח הגליל,  .5.3
 עובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

למילוי המציע יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ו .5.4
 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.                            

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המציע. .5.5

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי  לא יפחתו מהמקובל  .5.6
 נספח י' ". על פי תנאי  "פוליסות נוסח

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .5.7
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הרשות לפיתוח הגליל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 
 

   ___________     ___________________ 
 ה)מורשה חתימ מת המבטחחתי      תאריך

 
 
 

 
 
 
 
 
 


