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לקבלת שירות של בקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמה )היטלי    501/21 מכרז פומבי דו שלבי מס':  הנדון

 פיתוח( למערכות מים וביוב ובדיקת חיובים 
 

שירותי    עבור קבלת  ( מבקשת בזאת הצעות"מי אביבים"או    "החברה"להלן:  בע"מ )  2010ברת מי אביבים  ח .1
 . וב ובדיקת חיובים)היטלי פיתוח( למערכות מים ובי  הבקרה, יעוץ וליווי בתחום דמי הקמ 

 
פשרות להליך  עם א  (1993ד' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג )   17מכרז פומבי דו שלבי, תקנה  המכרז הינו   .2

 .תחרותי נוסף
 

הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים   .3
 .זכרמהווה לחלק ממסמכי המ הל מסמך אחר  כ בבמסמך זה ו

 

שהם  אותם על המציע לצרף להצעתו כ המכרזבלתי נפרד ממסמכי ק חל המסמכים הרשומים מטה מהווים .4
 חתומים: 

 
 עמוד מסמך מס'

 1-11 המכרז  מסמכי 1
 12  צעת מחירהס טופ -' נספח א 
 13   הטופס התחייבות לקיום הצע - ב'נספח  2
 14 יון מקצועי"יסנ" בור הוכחת עמידה בתנאי הסף הצהרה עס טופ –נספח ג'  3
 15 "עובדים מקצועיים"  12.3טופס הצהרה עבור הוכחת ניסיון עובדי המציע בהתאם לתנאי סף   - 1נספח ג' 4
 16 ניסיון מול מי אביבים, עיריית תל אביב וחברות עירוניות  על  הרההצ -נספח ד'  5
 17 זרים ולחוק שכר מינימום  ק עובדיםהתאם לחותצהיר ב -נספח ה'  6
 18 ום מכרז   עסקיים ואי תיאתצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים ה -נספח ו'  7
 19 ים"ווכמת " ל"גורמיםום "דמי תווךלי תשא לע  תצהיר –( 1נספח ז') 8
 20 ליים יכים פליפלילית או הל  חקירה  בענייןתצהיר  –( 2)נספח ז' 9
 21-38 הסכם  –ספח ח' נ 10
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 הבאים: הצעתו את המסמכים יצרף למציע  ה,  4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5

 ק מורשה.וסעת  . אחרת, יש לצרף תעודההתאגדותתעודת העתק מ   - אם המציע חברה 5.1

או השותפים    תו"ד או רואה חשבון על שם התאגיד, שמות בעלי המניו ע  ורישא  - אם המציע חברה 5.2
)דירקטורים(. במידה ומי מבעלי המניות במציע הינה   תאגידה לישמות מנה ,עור אחזקותיהםיוש

  פיל , או השותפים באותה חברה ו/או שותפות/ותפות, יש לפרט את בעלי המניות חברה ו/או שו 
ף  וגולא חבר בני אדם או  שר ודםוט יגיע לכדי ישות בהפיר ש עד םעור אחזקותיה יוש המתאים, 

 . משפטי אחר

 .תפתלא תותר הגשת הצעה משו 5.3

 

 תקופת ההתקשרות .6

. לחברה שמורה האופציה  "(תקופת ההתקשרות הראשונה")להלן:    לשנה  הינהתקופת ההתקשרות   6.1
א תקופת  להאריך  בתק ת  הראשונה  או  וההתקשרות  אחת  נוספות  פה  תקופות  (  6)  ששעד  במס' 

  כל   אם ימומשו  ,שנים  7סך הכל התקשרות בת  )נים ברצף  ס' ש מ  ו אתקופות נוספות בנות שנה אחת  
 ות בהסכם(.ופצי אה

ודעה  בה  ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא ו/או להפסיק את ביצועו,  לבטל הסכם זה  ת רשאיהחברה תהא  6.2
 ם מראש. מיי 30 לפחותלמנהל הפרויקט  ב שתימסרבכת

שירות שהועבר  שירות בביצוע ה ה  ן, ימשיך נות היעוץביצוע עבודת  ת  עב  באם הסתיימה ההתקשרות 6.3
 אם להנחיות החברה. ומו, בהת ילסעד ופת ההתקשרות  אליו בתק

 

 :  לוחות הזמנים במכרז זה .7

 ם א יתקיים כנס מציעיל

 0051:בשעה  19/08/2021 -ה  ה'ביום  ון להגשת שאלות הבהרה:המועד אחר

   12:00בשעה   26/08/2021 -ה ,'ה ביום  ת:המועד אחרון להגשת הצעו

 ה.והשעה הנקובים לעיל, לא תישקלנ  יךתאר בתיבת המכרזים )מכל סיבה שהיא( עד ל א תהיינהשל הצעות

 שאלות הבהרה  .8

 

ל  להודיע למי אביבים בדוא"אלות הבהרה, המציע רשאי  לעיל להגשת ש  8  יףע סהקבוע בעד למועד   .8.1
avivim.co.il-@meimatana   שגי סתירות,  כל  אתאועל  חוסי  ,  או  שמצא  התאמות,  בהירות  ר 

ול  ענין כלשהו הכל  סעיף או פרט או  לשו  בנשהתעורר אצלו בקשר למוספק    כל   רז, ועלמכי המכמסב
הנוג  או  המכרז  לעבוד במסמכי  או נש   הע  המכרז  הנוגעת    וא  הערה  או  שאלה  כל  להסכם  על 

   .() 2)נספח  יטוחבלרבות נספח ה   ,ההתקשרות

 הצעות. גשת הר ה זה לאח או פרט/ו  ףלטעון כנגד סעיור יהיה מנוע מאמה כעוד מציע שלא ישלח ה   .8.2

  ה החברמ הבכתב שתתקבלנ תשובות ורק  ,טלפונית שיימסר למידע יתראאח יהתה  מי אביבים לא  .8.3
 ה. ת וא בויייח

נדרשים ה .8.4 שאלותי   פונים  את  מסודרת לערוך  בטבלה  להל  הם  מסמךן)שמופיעה  גבי  על   ,)  WORD  
ניתן  ה בון בהירלשבהשאלה    ף פירוטמס' סעי/, נספח לההשא   של: מס' סידורי  בלבד שפה העברית. 

   ."כללי"  -חנספ / סעיףבטור   לציין ואזת, יולללשאול גם שאלות כ 
 

פח סאו נ/ו סעיף מס' "דמס
 ההסכם כרז/ מכי המבמס

 שאלה ה טרויפ
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ו באתר סמפורוז  הלך המכר שובות לשאלות ההבהרה שניתנו במתעל המציע לצרף להצעתו את כל ה .8.5
 .על ידו יםמל החברה חתוט שהאינטרנ

 
 ;הינה ללא תשלום ות במכרזהשתתפה .9

 
חברת מי   ט שלנ נטר יא הר אתמ רזכמכי הס את מסמפיד ידון בנש מכרזלש הצעה  ין להגיוניהמע  עיצמ

 . avivim.co.il-www.mei - בע"מ בכתובת   2010אביבים 
 
 :ת ההצעההגש ןפאו .10

 

בין השעות    -א'    בימים  ישגלה  את ההצעה יש .10.1 הל  07:00-15:00ה'  נמצאת במשרדי  תיבת המכרזים 

אביבים  ח מי  אביב,  112112הנביאה  ה  ורבד  ,בע"מ  2010ברת  תל  עתידים  ,  קומת  77בניין  פארק   ,

ה  ר כימובה  .15:00השעה  , עד  כניסה   גשתלהן  המועד האחרו  26/08/2021  -ה  ',הצעה ביום  ההגשת 

 .12:00שעה הינה עד ה ות(צעהה

   .גבי מסמכי המכרז בלבדוגש על ת הההצע .10.2

כריכת    וללאבהדפסה דו צדדית    לא)  לירג  4Aבדף  רגילה את מסמכי המכרז  יס בהדפסה  המציע להדפ  על .10.3

 דפסה.   ברור או בה יד קריא ולמלא את הצעתו בכתב ו (העמודים

)  צהרתהאת   .10.4 ג'(הניסיון  בצורה   נספח  למלא  המגבי  ל  ע  תחשבמומ  יש  צורפים הקבצים 

 י המכרז.ד עם מסמכיחבהגישם ול

 ש במסמכי המכרז.נוסף הנדר המציע יצרף להצעתו כל מסמך .10.5

 יות חתומים על ידי המציע. ייבים להח עה כל מסמכי ההצ .10.6

 . ת המחיריםעטופס הצ גביעל  ו יש לחתום בחתימה מלאה + חותמת בשולי כל עמוד  .10.7

 : הלןת כמפורט לרדונפ תומטיהרת ( מעטפו2בשתי )ההצעה תוגש  .10.8

אחת .10.8.1 יצו  -  מעטפה  המילים  ינועליה  בולט  לתנ  במקום  "מסמכים  מוקדמי :  ואמות אים  ם 

 וכל האישורים, פרט להצעת המחיר. מכי המכרז  ס מל  ואליה יוכנסו כ "מידה

ומודבקת .10.8.2 סגורה  יצוי  -  מעטפה שניה  בולט    נועליה  ואליה    "הצעת מחיר"  :  מיליםהבמקום 

 הצעת המחיר. על גבי טופס   גשות שיר מחה הצעתתוכנס  

 .פרוהמכרז ומס יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שםעטפות המ שתי

ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התניות, בקשות או    תוספ , הואין לערוך כל מחיקות .10.9

)להל  "הסתייגויות  זכ  ."(ותיהסתייגון:  אביבים  למי  תקנה  הסתייגות  או  ת  א  לפסו ל  ות כל  ההצעה 

פר, תותיגויוההסתיאת שקילת הצעה בהסרת  ייגויות או להתנות  סתהופין, להתעלם מה לחיל  זמן  ך  ק 

 . השיקבע על יד

א .10.10 הצעה  יב בימי  כל  או  משמעות,  דו  או  בהירות  אי  בחסר,  הלוקה  הצעה  כל  לפסול  רשאית  תהיה  ם 

 שות המפורטות במסמכי המכרז.הדרי לממלאת אחר כשאינה 

 שלחברה יש ניסיון עבר שלילי עימו.  ל הצעתו של מציע סולפ  איתרשה החבר .10.11

ים, לרבות קיומה של  בדוע ת  של המציע בנוגע לשמירת זכויו   ם התנהלותוהחברה רשאית לפסול מציע א .10.12

זה בעניין  שלילי  ביקורת  דוח  או  בכתב  שלילית  דעת  מחוות  ממשרד  ו/א,  אתו  גו  משלתי  ממשלתי  וף 

 למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  מודקשים שנה מציע במהלך שלושהתקשר ה

 רז כמפות למסמכי הקונים ו/או תוסית .11
יף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד  רז ו/או להוס כמה  ות לתקן את מסמכי צמה את הזכלעת  מרובים ש מי אבי

ל מועד  ה הצעות.האחרון  ושינ  הגשת  בהתייחעדכונים  האינטר למכרז  סויים  באתר  החברה   נטיופיעו    של 

מצ  .ivim.co.ilav-ww.meiw  :ובתכתב כל  של  להתעדכן  ע  ימחובתו  המוובאחריותו  עד  אלו  עד בשינויים 

 .  להגשת הצעותהאחרון 
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    השתתפות במכרזל  יםתנאים מוקדמ   .12

הת בסעיף    טיםהמפור  םנאיכל  ס זלהלן  תנאי  הינם  וף  ה  הכרחיים  א יםדייסומצטברים,  נ  לא,  כתב  אם 
אחרת אבמפורש  הצעה  לא  .  מישר  על  ההתמ  תענה  להלן  נאים  לא  ש  מובהר.  תיפסל  -מפורטים  החברה 

 : ים שלהלןאהתנבכל  ודעמת תשקול הצעתו של מציע אלא אם
 
  .1976  - תשל"ו ים,ציבוריגופים  אותפי חוק עסקם הנדרשים ליר אישוכל ה בעל המציע .12.1
 

האמור   ני  ,צעתוה  תרסגבמה  רבחלע  המציימציא  להוכחת  על  לאישור  חשבונובנוסף  פנקסי  ת הול 
  ידו ומאומת כשהוא חתום על    ,למסמכי המכרז'  התצהיר בנוסח המצורף כנספח    ,ניכוי מס במקורו
 . ד"י עו"ע

 

ובדיקה  ,  של חישוב  ותיר שבמתן    2017משנת    סיוןהינו בעל ניעובד מעביד(  י  סחבד שלו )בי או עוהמציע   .12.2
חיובים   פבתחום    )להלן:"השירות"(של  ה  1יתוח היטלי   בהתאם )    2הקמה   דמיו  ב(והביום  מי)בתחום 

תנאים  כל  ועומד ב  (2015-, תשע"המה למערכות מים ולמערכות ביוב(ק כללי תאגידי מים וביוב )דמי הל
 :םאיבהמצטברים ה

רמים  ד  תאגי  הינםאשר  לפחות    גופים  2-לשירות  ה  העניק את .12.2.1 פוע ש)  ומית שות מק ו/או    ל לא 
  אלף  300  לש  פי מצטבר בהיקף כס(  קמהלכלל דמי הת בהתאם  ביתאגיד מים וביוב ומחי  המחותב

 ם.ועד היו 2017משנת   ש"ח
 לי פיתוח. יטה ן השירות בתחום ת מב ואילך 2017משנת  ן ו ניסי  ותשנ 3 .12.2.2
 דמי הקמה. מתן השירות בתחוםבואילך  2017משנת   ןו יניס   ותשנ 3 .12.2.3

 
רה  רז ובמקהמכ  למסמכי  כנספח ג'  תצורפהמ  ההצהרה על    למלא ולחתוםלהוכחת האמור, על המציע   

ל השירות  פירוט שתיאור ואמור כולל  , המעידה על הניסיון כההצהרה של מנכ"ל החבר  -ה  ברשל ח
ידי   על  לגופיםציעמהשניתן  אמווששונים    ,  טל  י שנת  ומס'  בנוסףקשר  לצר,  פון  ר  ושיאף  יש 

 . עץ מסת/יוח/מנהל חשבונו"ור

 
 

יצר .13 להצעהמציע  מודי סל  תהתחייבו  -להסכם  3פח  סנאת  תו  ף  אבטחת  עני   רדוהיעידע  ות,  ,  ינים ניגוד 
 ות.המיועד לניהול ההתקשר יםעובדידי ה -לוע החתום על ידו

 .עלה מהתצהיריםל שי , ככיניםינ ע  ודיגלנ  ששחעניין יע ברתכ  רהחבה  ועדת המכרזים של
 

תהא   13.1 מציעל רשאית  החברה  של  הצעה  החב  פסול  בדיקת  נמצשלאחר  שרה  שהוא  הצהא  מידע  על  יר 
 טי.וונ ידע רל מ על מלהצהיר  ע או נמנ/ות החברה ת אטעולה כדי מהימן ויש בו לאו  המוטע

 
העירוניים   י העזרח חוקית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוקומהמשולמים לרשות המבה לומי חוהיטלי פיתוח עירוניים הינם תש 1
ו  יפ -ביבא -תלזר לחוק ע ;2011 –(, התשע"אותילת רחובפו )סלי -אביב -לזר לתראו: חוק ע)רט בהם ובות, תיעול( בהתאם למפוסלילת רח)

גידי  וק תאבע"מ מכוח ח 2010ם לתאגיד המים מי אביבים למיהינם תשלומים המשום( צנרת מיהיטלי פיתוח )ביוב ו(.2011 –)תיעול(, התשע"א  
 . 2001 –שס"א תים וביוב, מ
ובהיתרים),  כניותזי בנייה בתם ואחושטחי בניה (חישובוההתכנון  חושבים לפי תקנותשטחי הבנייה המ לדמי ההקמה מוטלים על סך כ 2
 (.טח הבנייה"ש") להלן:ט שטחי מרתף חנייה ,למע 1993-תשנ"בה
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ך  ו כל מסמא  ןשיוי , רתרהי  אישור,ך,  מו מסצעתה  לא המציא עםר  אש  ציעלאפשר למרשאית  החברה  
   .החברה ידי-לקצוב שיקבע עק זמן רתוך פ הלהשלים את המצאתו לחבר ,אחר

 
 ומשקולות ה ידמכללים, אמות  -במכרז  כההזו בחירת .14

ת  ה/ו . ההצעבחור מספר זוכיםול  עדיתה הבלעל דה בהתאם לשיקו כייזהל את  לפצ ית  רשאיה  ה תה החבר .14.1
 יותר. הגבוה בל ל קהמשו קודי הנ  על/ ותת בוצעה/ הה  נהזוכה/ות תהיה/ ה

מה .14.2 שיקבל  מציע,  בו  הבמקרה  עלו חברה  לחתום  יסרב  במכרז,  זכייה  אהה  דעת  לא    רביסו  סכם,  ו/או 
יה  תה  יא, יבה שהס כל  לבטל הצעתו מ  בקשיור בו  חזוו י , אסכםי ההותיו עפ"י תנאוייבי ימלא את התח

רשאית   אהחברה  הלקבל  בהצעת  בתור  הבאה  לצאת  א  ,זהמכר  נאית ב  תהעומד  ות,עההצ  רוג דיה  ו 
הב  דעתה  שיקול  עפ"י  חדש,  ש במכרז  בהודעה    ללעדי  יהא  לא  כי  יובהר  כצילמהחברה.  עתו  הצי  ע, 

 עיל. ט לפורכמ ברהל החגרוע מזכותה של דיכלמכרז לא התקבלה, ב

לבחירת  מא .14.3 המידה  הזוכעההצ ות  בה  במכרה  תהיינה  הז  שקלול  המפיבימרכדרך  וב ם  אם  התורטים 
ו  50%להלן:    1993  -תשנ"גכרזים,  המ  תחוב  תקנותל  (1א)ג())5  הלתקנ ובאופן  כות  אי  50%  -מחיר 

 היתרונות. ב ירמ  ברה אתשתבחר ההצעה המעניקה לח
 
 
 ( %50חיר ) עת המהצל ושקלאופן  .15

 יר(. ח א' )טופס הצעת מח בנספ  ודהעבור שעת עב  )ללא מע"מ(  ש"ח ר בעים יגישו מחיציהמ .15.1
ביותההצעה הז  .15.2 ניקי)נקודות ושאר ההצעות    50ר תקבל  ולה  לנוסחה הבבה  דקובלו  ההצעה  ה:  אתאם 

 חלקי ההצעה הנדונה. X 50הזולה ביותר 

  -המחיר להלן  הצעת  ופס  ב בטהמקסימום הנקויר  למחו/או מעבר  מציע אשר יגיש הצעה ללא מחיר   .15.3
 .מחיר המקסימום כמחיר הצעתוו ל יחושב

 
 ( %50)  תכואופן שקלול רכיב האי .16

 
משקל   דה ימת מא

 באחוזים 
 דיקונהאופן  תיאור

 
  

או   המציע   ניסיון 
 עובד מטעמו 

השירות    ע צויבב
תאגידי  עבור 

 מים וביוב 

 
 
 
 
6 

ן שירות  במת 2015משנת  סיוןהינו בעל נייע המצ
"השירות"(   :של חיובים )להלן ובדיקה  שוב,של חי

( ודמי  בהביוחום המים ו ת בבתחום היטלי פיתוח )
ועומד בתנאים   דמי הקמה הקמה )בהתאם לכללי

 ים הבאים:רבהמצט

מים  גופים אשר הינם תאגיד  2ת חופל •
ת מקורות  ו/או רשות מקומית ו/או חבר

ניתן    ו/או איגודן ו/או חברה ציבורית בה
 נית. עירוהשירות בצנרת 

ואילך במתן   2015שנות ניסיון משנת   3 •
 רות בתחום היטלי פיתוח.השי

ואילך במתן   2015שנות ניסיון משנת   3 •
 . השירות בתחום דמי הקמה

-ממתן השירות בהיקף כספי מצטבר ) •
מים וביוב  ף ₪ לתאגידי לא  300של   (2015

או לרשויות מקומיות שלא פועל בתחומם  
לל  ם לכבהתאב ומחייבות  תאגיד מים וביו

 דמי הקמה.

 

  נייםלשוב )מעבר  מים ובי  דאגיכל ת
ירות נשוא  הש  ןתלו נישנדרש בתנאי הסף( 

  נק'  עד 2-בז על ידי המציע מזכה  רכהמ
 . '.נק  6ל למקסימום ש
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נ  לריאיון 25 ראיון אישי  בכירה תגיע  )כגון:    ציגות  המציע  מטעם 
ליתן    עובדים המיועדיםסמנכ"ל/ בעלים וה  מנכ"ל/

 (. םרותיהשיאת 

המ יידרש  היתר,    ציג,לה  ציעבריאיון  את  בין 
 ם:ושאים הבאילנו התייחסות 

נ ל  שביצע   דותעבוג  ציהל  : יע  המצ  ןיסיורבות 
גד בעריבודה  בע   נסיון,  והצוות ניסיון  ,  לותום 

גופי מול  רעבודה  כגון:  גדולים,  משרד  ם  מ"י, 
וכ בהביטחון  ניסיון  מורד',  בסוגיות  כבות  טיפול 

ב מעו  המ הק  י מדוח  פיתו היטלי  ב הליכים  ורבות 
 . םטיימשפ

  דעתה הבלעדי   בהתאם לשיקול  נתןי  הציון
למקסימום  רה  בהחשל    .נק'  25  שלועד 

גם    ו יעשהז  המיד ת  לאמ  הניקודכי  יובהר  
 עים אחרים.השוואתי למצי  ביחס

העובד ה  אי ן  למת   המיועדים  םי/תייצבות 
של  נקודות    5יפחית    יםשירות מהציון 

 . הראיון

  חוות דעת
  /יםיצמלמ
  כולל מי ) ותלקוח 

 ם( ייבאב
10 

 ממוצע תן בהתאם לכמות ולהציון המשוקלל יינ
 בלו. שיתק ת צו יונים של ההמלצה

ה  תעדתאם לשיקול  הציון יינתן בה
הבלעדי של החברה ועד למקסימום של  

 נק'. 10

 

 
ת  התרשמות מצוו

 המציע 

9 

הטבלהלמלא  ציע  מה על   ת  וב רל  1ג'   בנספח   את 
חברי ה  שמות  ונ שכלתהצוות,  בים  דמי  סיונם 

  ם והביוב להםדי המיתאגית  שמוון  יצ ל  כול  המקה
 נתנו שירות. 

מהמצי   תומשהתר בניקוד  ע  כללית  מזכה 
של  מ לשיקול  אתה בנקודות    9קסימלי  ם 

 דעתה הבלעדי של החברה. 
אמ זובמסגרת  מידה  תהא  החברה    ת 

מחויבת,   לא  אך  סיור רשאית,    לבצע 
 המציע וכ"ו. רדי במש
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 ת עוצהה  תקלבים בבדישה .17

 : ותעהציקת ה בד ב ראשון שלב .17.1

 

 . הסףנאי תבע המצי  מידתו שלתיבדק ע - ה ילתח .17.1.1

 .ותהאיכן ת קריטריויקדב בלבור לשיע ףהסי בתנא מדשעיע צמ .17.1.2

  .ללעי  16.5ף סעיט ברופים ל אהתציון משוקלל בהאיכות ומתן יטריוני יקת קרדב .17.1.3

 . "ןויסי"נ  המידה וד אמות ת הוא ניקכווני האיטרי קרי בבחינת ראשון שלב .17.1.3.1

לה  החברה  -האיכות    טריוניירק  ינתבבח  שני  בלש .17.1.3.2 רשאית  לרא י זמתהא   5  עדן  וין 

הגבו את  בלו  קיש  מציעים ביותר  הניקוד   ול לשיק  בהתאם,  "סיון ינ "  ההמיד   באמות ה 

 . הבלעדי דעתה

 רו לשלב השני.שעבעים ות למציטריוני האיכירק ראכל שבים ונצין מת -י  יששל שלב .17.1.3.3

הצעה אשר   .נקודות אפשריות  50  וךת מ  35  ואה הלהצע  ילא ימ מינ  כות משוקללאי  יוןצ .17.1.3.4

הא  שלהויכציון  השניהמינימלי  להמשוקל   תהאיכו  מציוןך  ומנ  ת  לשלב  תעבור  לא   , ,

 ותיכא ה  ןו צי  ת א  רועבאשר  ם  יעיהמצ  .המכרזים  ועדת   ידי  על  אחרת  בעיק  אם  אאל

   לב השני.ברו לשי יענימלהמשוקלל המי 

 

 וד.תן ניקחיר ומת המהצע טפותשלב פתיחת מע :שלב שני  .17.1.4

יחושב  הסופי הניקוד    י:שליש ב  של .17.1.5 קר  להמשוקל הציון    לושקלידי    לע   להצעה    יטריוני של 

  ו היי/האת  תריוב  ים/הגבוה  ו/יהיה  יםהמשוקלל  ם/נהשציו  תו/עהצהאיכות וציון המחיר. הה

א  ל א  ,(ההליך  לאחר  גם  כאמור  שקלול  יערך  זא  תחרותי  יךהל  ךייער)אם    תו/כההזו  ות/עההצה

וא המכעם  קרזידת  הורת  אח  בעה ם  מיוחדים.  להמטעמים  רשאית  שמביחל עדה    ל כין  ט 

 .סףונותי ות ביותר ייערך הליך תחרות הטובההצע ןיאו מב ההצעות

 

 ות צעהה קתפן בדיוא .18
ח ת  ו רזיעה   תבור)לה  מטעמ  ותצו   תמנהם  יהמכרז   עדתו .18.1   והמציעים  הצעותה   קתילבד יים(  נ ויצביועצים 

   ."(ה הבדיקצוות  " :הלן)ל

  וכן יע  צ מידי ה  על ל  ע פמו  או  קחז ומה  ר,אתתקן או  מ, מפעל,  רדמשבכל  אי לבקר  שה ריהי   הק בדיה  תצוו .18.2
 . צעיםמום התירוישל  וא/ו  למציע  ביחסידע מ בל כל ולקקש בל

קה או  בדיה  תוצו  ולה עם ע ף פשית  הצעה לאה  ע צישמרה  בס  םא  ה, צעה  כלל  פסו ית לאתהיה רש  הברהח .18.3
 ע, כנדרש. מיד  לא מסר

או    עצימ  ותוא  אם  ,רתיוב  להזו נמצאה ה  ר כי היא בריתלו  ציע אפי מעת  בהצר  בחוא לשל  יתשא ר  החברה .18.4
  וא שהחברה  ל ו  שהיו לו אות  דמ ת קויוחוז   בויות ייהתחיסודית    הפרהפרו  ה, הה ב ליטל שע א בשהו  הברח
בלבד  זה, ו  מכרזעה במו להגשת ההצשקד   ותנרוח נים האהש  שך חמבמהל  ,הר החבפי  כל   ,הבה  ליט ש  עלב
 הפרה.  תהאורה בנוגע לבחמה ב בכתעה הודלו ה סרנמש

  םער  חאכל הסכם  או  /כם ו או ההס/ה וחבר ל הת ש ושר קתהה  או   רז מכה  רתג מסב  יכ   רביס   שדעורר חתה .18.5
ע  צבי  ו/או  הברהחנגד  ת כמי תרוע  בביצ  ב רומע  היה  אוע  בצל  ה או ניס  ביצע  מטעמו  מי  אוו/  עיצ מ  ברההח

פלילית  בירע לבקשה  טובין  אר  למכספקת  לעס/וים  רות שימתן  ל  ו/או   רתוי או  ו/מקב  קהאו  ו  א רקעין 
או    ותעהצ  לפסול את  עדי,הבל  עתהול דשיק  פי-על  ,יתשאר  תהא  הרבחה  , הברחה  רוב ע  הודעב   עולביצ

 יין. נעה  פיל מו, עית רוקשתאו ה ותוא את זכייה שן זמ בכל ל בטל

  'סקון מים )תיהמכרזובת  וק ח לחב.  2  סעיף  יחול  יותר  או  הצעות  ישת  של  זהה  ללוק שמ  ציון  של  הקרבמ .18.6
יותר בעלות  צעות או  תי הנה שקבל צעות, תתהה   לשקלו  חר: "בכל מקרה בו לאכך  הקובע( התשס"ג,  15

משוקלל הת הש   הזהת  תוצאה  הגיא  ואחת  ו בוצאה  ביותר,  בשעשל    יא הההצעות  הה  אישה,    תליט סק 
  ותצהיר בון  שחאה  רו   של  בעת הגשתה אישורבד שצורף לה  ובלרז  כזוכה במכ  רה מוהצעה האה  חרבתי

 שהעסק הוא בשליטת אישה. קה בשליטה, י חזמשל ה
 :ה ל אד מי לא מתקיים אף אחליטה, וכחזיקה בש שה מי איח כוכיבון ישח הרוא רשואי .18.7
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  ל ה מנ,  כללי  הלמנ ל  ןסג כללי,    ל מנהשנה למלי,  כל   יד מנהל נושא משרה בתפק   ק סן בעמכהאם   .א
ר תפקידוכ  אשיעסקים  ממלא  אף    ל  בעסק  תואכאמור  שאם  רוב  קנו  אי  ואשה הריה,  ונרו 
 ל המחזיקה בשליטה.משפחה ש

 ובים של המחזיקה בשליטה. הם קראין  -ם ינשים אינם ר וטקהדירמש אם  שלי .ב
יותר,  ת או  צעו ה ית שקוד בין יבנ  וויוןששל  רהבמק , לעיל,  18.6בסעיף בוע נגנון הק ים המ י קתמא ל אם .18.8

 . לההגר ךרעת  זהות רהמחי תעוהצ  םוג מידה ב ו ביותר הול הז בהצעהם  כרזית המתבחר ועד
 
 ן.י דיותר על פמ תןומ משאר ניהול שאכ ם,יעיצמעם  תןמרשאית לנהל משא ו  החברה .19

 

 והארכתן  תומועד פקיעת תוקף ההצע .20
 
 . עותהצ שתחרון להגהא  דעמהמו םיו 120 ת הינותוקף ההצעו פקיעת מועד .20.1

 .  קפןיעת תו מועד פק פנילגביהן לות ולהחליט  עצקול את ההת לשחייב בים אינה מת אבימי  .20.2

הזוכה, תהיה מי    הצעהה בר י אביבים בדמ של טה להחמועד הקע תוקף ההצעות שהוגשו לפני ופ  היה .20.3
 . םהיותהצע קף  ות כתה להארמציעים בבקשה  לא ת ו לפנומכרז אה  תא אביבים  רשאית לבטל

   .רכתהב להאלסר עד שנקבע או אריכה תוך המוהלאי  רש קף הצעתותו  את יך הארל  שבקציע שהתמ .20.4
  ףתתשמבוקש, לא יכ תהארכהל ע יבים מי אבל תוקף הצעתו או לא הודיע  את  ךרילהאשסרב  מציע

 מכרז. ההמשך ב

   

 זרכמ ב הזוכה  המציע התחייבות .21
להמציז  במכר  הזוכה לחמתחייב  מכים  המסאת  ה  י כי הז  עלההודעה    לתבק  יוםמ  ימים  7ך  תוברה  א 

 הבאים: 
 ע.י מצת הי חותמיוווהל טעמוהחתימה מ ל ידי מורשישהוא חתום ע כםהסה .21.1

, הכל כפי הנדרש  מבטחיםדין על ידי הם כ חתו, ) "כםלהס 2 "נספח   נותן השירותאישור ביטוחי  .21.2
 הסכם.וה   זרהמככי מסמורט בפ מוה

מצד המציע    תיתמהו הפרה ההווש, תכנדר ות,שירן הנותוחי ט בי שוראי סכםהל  2 פחת נסמסיראי  .21.3
 .יהיכ הז דעתאת הו לבטל ת כוז  רהתקנה לחב זוכה, אשרה
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 ( םבהסכ 11.6 סעיף)הסכם דרישות הביטוח ב .22
לב המצת .22.1 לדרישות  שומת  מופנית  ידי  החברהיעים  על  ביטוחים  ת ש  יועץה   לקיום  )להלן:   חרביהצעתו 

 . ", בהתאמה(הביטוחים הנדרשים" ו/או " הוראות הביטוח " ו/או "דרישות הביטוח"

זה לעיל ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים    22בסעיף  ח כאמור  ו הביטהזוכה יידרש לעמוד בדרישות    יועץה .22.2
   11.6ח", תת סעיף  "אחריות וביטו  11סעיף  )להלן: "ההסכם"(,  רות  תקשההסכם הנספח ח'  המפורטים ב

 . (" יועץ אישור ביטוחי הביטוחים )להלן: " האישור קיום  2נספח לרבות ב "  יועץביטוחי ה "

טות לעיל ולהלן ואת  ו את דרישות והוראות הביטוח המפוריח מבטמגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת   .22.3
במלוא וההסכם  הפניה  מסמכי  לפי  השירותים  בזאת    ם מהות  ממבטחיומצהיר  קיבל  התחייבות  כי  ו 

 . רשים כמפורט לעיל ולהלןעבורו את כל הביטוחים הנד ךולער

החברה לא יאוחר    ידימגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי הפניה ולהפקיד ב .22.4
כשהוא  "  יועץה "אישור ביטוחי    הסכםל   2נספח    , אתםוכתנאי לתחילת  ירותיםמתן השממועד תחילת  

 . יועץה ן על ידי מבטחיחתום כדי 

כי בכפוף לקבלת דרישה    יועץ ההחתום כאמור, מתחייב     2נספח    יועץ הישור ביטוחי  צאת א מהבנוסף ל .22.5
  יועץה ימציא  אישור הביטוח את המידע שנדרש לחברה(,  באין  ככל ו)  "(הדרישהבכתב מהחברה )להלן: " 

ממו  14בתוך   ימים  עשרה(  הדרישה, )ארבע  קבלת  מתוספות    עד  לפוליסוההעתקים  הביטוח  עדכון  ת 
"  תשוהנדר כי  "(הביטוחמסמכי  )להלן:  בזה  מוסכם  הפוליסות  י ימצ  קבלן ה.  חלקי  את  לחברה  א 

 .חריים מסווגיםמסם טיפרו ומבלי שייחשפהקשורים להתקשרות זו בלבד 

הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך  מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות   .22.6
לכך.   שנקבע  ההצעההמועד  הגשת  הסת   לאחר  תתקבלנה  לדלא  ו/או  הביטוח  להוראות  רישות  ייגויות 

 .הביטוח ו/או למסמכי הביטוח

שייערכו   .22.7 ככל  כי  במפורש  בזאת  ו/או  או הסו/ם  יינו שימובהר  לאילו מהוראות הביטוח  ביחס  תייגויות 
ו הביטוח  ה/דרישות  ידי  על  שנמסרו  הביטוח  ממסמכי  לאיזה  החברה  יועץאו  מהןת ,  והנוסח    תעלם 

 , ההסכם ונספחיהם. המכרזוסח שצורף למסמכי נו הנ יה המחייב 

כי במקרה של אי המצאת העתקים    למען .22.8 בזה,  החברה    , חוטביה  כימסמממקוריים  הסר ספק מובהר 
 .המסמכים כנדרש בשל אי הצגת  מתן השירותיםאת מועד תחילת  מהיועץ למנוע   תרשאי תהייה

ל אי המצאת מסמכי הביטוח,  , כי במקרה שהזלעיל, מובהר ב   22.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .22.9
רשאיתלעיל,       22.8בסעיף  כאמור   החברה  )ה  ת הא  במציע  שיועץלראות  כמי  ההסר  הפ (  וכאת    או/ם 

 . במכרז( יועץל את זכייתו של המציע )הלבט

  חתימה אלא בההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  יודגש כי בשלב הגשת   .22.10
ואין להם כל הסתייגות לגבי    , המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו המציע  וחותמת של 

 .שיםרים הנדחיטו הנוסח, התנאים והכיסויים הבי

 
 מכרז  הליך ה לטובי .23

  ת כולעצמה ז  יביםמי אב  מרתשו,  ןפי די מכרז על  הבטל את  ל  םייבאברשאית מי    בנוסף לכל מקרה אחר בו
 , כאשר:רזמכהאת   בטלל
 . מכרזבמסמכי הליך הות ורטפ המ, אחרותוהדרישות הים המוקדמ  תנאיםכל ה  אחת עונה עלעה צה קר .23.1
 ו, או בבחירת ההצעה הזוכה. ול יהבנו  א רז,במכ םפגים יתקמי אביבים מצאה שה .23.2

  תוהמפורט   תישובדראו פרט מבת טעולה שנפ, מכרזהמסמכי  תאוצה  ם, לאחרביבימי אהתברר ל .23.3
  לוא רישותכרז, או שדמהממסמכי   רט אומהמפ ותתיות מהודריש ם /שמטו נתוניהוש  ם, אומכיסמב

 שלמים. על נתונים שגויים, או בלתי סו  בוס

 ז.מכרה ביטול  י אביביםי החברה, באופן המצדיק, לדעת מ רכצ  ושתנ ו הא  ות,ב ינסוי  נ שיחל  .23.4
ל  בהג ופן המהווה בא ו ו פעל, א םיריח עות או מו הצ, תאמםחלק וא ם המציעייס סביר להניח שסב יש .23.5

 לשהו. חוק כה על קי או עביר עס
  ותב יסבנ רזכמהביטול  ם כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר ללושלת תאי חרהיה אם לא ת ביבימי א .23.6

 ל. עיל  תרטומפוה
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  ביטול זכייה או הודעת זכייה .24

 : כאשר ,היתרבין  ,יהזכי עתל זכייה ו/או הודטב לת  כושומרת לה ז החברה .24.1
 ם. אביבי  ידי מישרה על אוו לא נדרש, אה כ בוצע לא רות וההדגמה י הש מת דגע היצ ממהנדרשה  .24.1.1

 . ההחבר שהוקצב על ידי  הסכם תוך פרק הזמןל הע  םתח לא ציע מה .24.1.2

ע  יעהמצ .24.1.3 בלא  השליובו חיית המד  פי  על  להתארגנות  הזמנתיו  ובלוח  התחי בים  להם    יבים 

 תו. צעבה

יה  ה לו  החלטתה, איל  ע  משפיעיה  ה  ראשתוכנה,    , אוההצעה  ,ציעמ ה  למידע עקיבלה    החברה .24.1.4

 ות. תקשרציע בהיית המר זכה בדבההחלטידה, לפני  ב

הזמנים,    ותוחל  פיל  , ערותישע  יצו בל  יוכל או יהיה ערוך במועד  ר, אם המציע,סביפק  סם  ייק .24.1.5

 שנדרשו. 

 תרמית. קיים ספק סביר לביצוע .24.1.6

ו/או    רביסם, או  סכהה  עללחתום  ב  סרי   ,במכרזיה  יכזת  ה הודע מהחבר  שיקבלציע,  מ  בו  רהמקב .24.1.7

י ה   מלאלא  עפ"תחייבויותיאת  סיבה  תצעה  לטלבש  בקיו  בו  יחזור  ואתנאי ההסכם,    י ו  מכל  ו 

בבהה  עצההאת    בליא, תהיה החברה רשאית לקשה העומדת בתנאי  וג ההצעות,  יר בדתור  אה 

לצאהמכרז או  דעתה  י  " עפ,  חדש  במכרזת  ,  של  הבלעדשיקול  יהא    לא  כי  בהריו  .הר בחהי 

 פורט לעיל.תה של החברה כמוע מזכבכדי לגרו בלה,קהת ז לאו למכרעתהצע, כי צילמ עה בהוד

הקשר  ב ואעל  מך הסתם ברגשנזק נל שלום כל פיצוי למציע, בגין כאחראית לת יהתה  אל  רהחבה .24.2
 להודעת הזכייה, שבוטלה באמור. 

ו  , אבמכרז ועקבה  ןפרק הזמ בתוךזמנה האו ה  םכסהעל ה ז ו/או אי חתימתו רכמל תו ציע מהצעת מחזר .24.3
הוו הפרת הסכם,  י  ,ז(רכבמן רק זמ לא נקבע פייה במכרז )באם  כעת הזממועד הוד יר בסזמן פרק תוך ב

 לכל דבר ועניין. 

 ה:קנה למי אביבים זכות, עפ"י בחירת ת ,יהכיהז דעתהו וא ה כייזה  ביטול .24.4

לולות  הכ  תו ציאופן של  וויו בות שרז )לרכ במ  הצעתומשווי    5%עור של  ישבם  סכפיצוי מו לת  לקב .24.4.1

 ,לופיןז(, או לחיכרמהנאי על פי ת  עה,בהצ

ה  מ יחתי הנ לפ בין אם     הישירים והעקיפים, שנגרמו להם  יזקנהל  כ  בגין   ל פי דין,לקבלת פיצוי  ע .24.4.2

ובטה   או זמנה, ובין אם לאחר החתימה על ההסכם  הה  או ם  הסכל הע המציע    ל חה  רםהזמנה 

 נה. ההזמ   ם אוההסכי  על פ  ותייוייבו בביצוע התח

  קייםהעס יםהגבל ני העל די רה ימש .25

המציע   ללצרעל  שמו  עתהצ ף  בדבר  ד הצהרה  על  הירה  המצ"ב  סקעה   םיבלהגיני  מכרז,  תיאום  ואי  יים 
אביב   ז.רכהמכי  מסמל  'ו כנספח שמי  ההצעה  רתומים  את  לפסול  הזכות  את  לבשל    לעצמה  אי  חשד 

   .מורשייש  וקיםמנימ םיים העסקע על דיני ההגבלייצמה רתשמי

הנדסאי    ן/ בניי דסאינוסף אחד לפחות שהוא הנבד  ועכלכלן ו  ואשה ת חולפ  אחד  עובדמציע ל .26
תן שירות  מ בשנים לפחות  2ניסיון מוכח של   אלו דיםעובמולכל אחד אדריכל/   /ס בנייןדנה מ /ות לאדריכ

 . וביוב רכות מיםמעה ל מקהי דמיתוח ושל חיובים בתחום היטלי פה יק דבו  ל חישוב,ש
 מעביד.  -עובדיחסי  ולא באמצעות  םי רפרילנס/תקשרותה ותבאמצע  ניתן לקבל שירותים אלה
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 הזוכה עהצהבן עיו .27

טה  חלהה תו צא תובדבר ההודעה  ם ממועד מסירתימי 30וך  ה רשאי בתיז יהבמכרשלא זכה  מציע .27.1
-התשנ"גת חובת המכרזים, ונק לת )ה(21ף סעי ל םאבהת  רזבמסמכי המכהסופית של החברה, לעיין 

 : למעט, 1993

ההחלקבח .27.1.1 של  הזוכ  ואה  לטים  בההעיואשר    הההצעה  לחשוף  החברדעת  ל  עלול  םן    ד סו ה 

או  סחרמ לפג י  או  במקצועי,  המדינה,ביטח וע  החו ביחס   ון  בי  שלה,  אכלכלץ  בבתה    יטחון ו 

 . רובציה

ייעוץ מוובח .27.1.2 ב לרבה,  עדו וי לטשפת דעת משפטית שנערכה במסגרת  לופות אפשריות  ח  תחינ ות 

או לפעולה  וועד  להחלטתה  שונות  השל  הערכת    ם,זירמכת  וס כויייסאו    בעים הנו  ם ייכונם 

 . יםמשפטיים עתידי  ליכיםבה רומכאהחלטות  לתקבמ

ו התנגדות למתן זכות עיון בהצעתו  ל  שישע צימ דין,  פי-ז עלציעים במכרמקנית ל ון המולאור זכות העי .27.2
  םיקחלש לסמן את ה כלול בהצעה, נדראו מקצועי שלו, שלדעתו  יסחרסוד משל ה בקלבח או   אהמלוב
 . ןויסיים לחי ט וונהרל  יםימוקנהאת ציין ול  ותחסויים בהצע ה

ן  וי סחיל םנימוקיגביהם האו לא יצוינו ל/ו  יםחסוי די המציע כעל ימנו לא יסו צעה אשר  חלקים בה .27.3
נות למציע כדי לברר אם  פלבת  מחוי ינהה אר בהחר. תמויחשבו ככאלה שמבחינת המציע העיון בהם 

 .עתו בהצ נו צוי אללו  רה שאבמק ,קים לחיסיוןומינ הת ויים ו/או אחלקים בהצעתו חס

  ם של מיהמכרזי  ועדתסמכות  הינה בקים בהצעה ל חלון שחשיפה או חיסי  ברבד לטהחהה ה בכל מקר .27.4
מור בכל  אהות למרקרה ול מכ ב. ייםו חסאותם כית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין שא ר ראש, םאביבי

 . ורכאמ יוגיליבקש אשר  כה לכל מציעוז ה ה צעאת מחירי ההיה רשאית לגלות הצעה, החברה תה 
ה אשר  ם לאלמקבילילקים החר, בחצעת מציע א ן בהלעיין כי הוא זכאי מלטעותק שומ ו ועהיה מני  יעמצ .27.5

 . עתובהצ  םייוד סומנו כס

 מע"מ.   ₪ כולל 350ך לחברה בס וםל שבתנה ת מומתן זכות עיון כאמור לעיל, יהיה  .27.6
פניות    ות.רוישתקש והכרקת ל מחלב אתכעיל, יפנה בל טרומפ כות העיון כוניין לממש את זמציע המע  .27.7

 ננה. א תיעת לוינו פלט

תק מהצעתו ידאג  עו ב ןיי ונ ע ציע הממכרז. מו לאחר הגשתה לצעתיין בהלמציע לע רתאפשלא  מי אביבים .27.8
 כרז. למ שתהגהם טר ותו לשמירת עותק ההצעה ברש 

  ממנו םבעיה הנועיל וכל טענה ו/א וב הזז נוגעים למכרכל דבר ועניין הט הייחודי לדיון בהשיפו םמקו .27.9
 אביב.   וז תלבמח ךמסומהמשפט ה  ביתנו יה

 
 
 
 
 

   --צעה מסמכי ההלכרוך את    א לאנ --
 
 

 המחיר   הצעת את טופס

 פה חתומה במעט ישגלה שי
 נפרדת ממסמכי המכרז  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 38מתוך  12עמוד 

    םםייירירת מחת מחהצעהצעפס פס ווטט  --  א'א'  ספחספחננ
יטלי פיתוח(  יטלי פיתוח(  ההקמה )קמה )דמי ה דמי ה   בתחוםבתחום  וליוויוליווי  ה, יעוץה, יעוץר ר קקבב  ותיותישירשיר  לקבלת לקבלת   501/21 501/21       במכרז פומבי דו שלבי מס'במכרז פומבי דו שלבי מס'

  םםוביוביחיחי  וביוב ובדיקת וביוב ובדיקת   יםיםממ  למערכותלמערכות
  

 ת תיאור השירו מס'
ת כמו

שעות 
 משוערת 

יחידת  
 המיד

מחירי מקסימום  
א  בש"ח לל

  יחידהל ע"ממ
 ( 1אחת ) 

"ח  בשמוצע  ירמח
ה  ידיחל  ללא מע"מ
 ( 1)  אחת

 ₪_________  ₪  230 ש"ע 1,000 טף ייעוץ שוירותי ש ור שעת עבודה עב  .1

 
 
 

  בושח, ימכךוג חרשי עיצ מ .לעיבטבלה להנקוב חיר המקסימום מר למעבא ה שהיעצהלא יוכל להגיש   עיצמ •
 .ותרישה תיטגורלקו ם כמחיר בהצעתימוקסהמיר מח

 

ומכיל בתוכו  נותן השירותים הינו קבוע וסופי    עםם  סכבהעבודה כפי שיקבע בתעריף  תשלום עבור שעת  ה  •
 , דיוצ  ,א"כ,  ייצוג משפטי,  שעות עבודה  ,ור השירות כולל נסיעותעב  פותישירות והעקיאת כל העלויות ה

במ  ,דוחותשת  הג  ,יםחומר לפגישות  לרבותהגעה  החברה  ו  שרדי  העדהצילום  מסמכים,  תקה, פסת 
עם  ,סריקה ופגישות  התייעצויות  שלישייםא  רהחבה  קיום  צדדים  וכו  ,ו  עדים  להיקף  ',  זימון  ומעבר 

 .לא תשולם כל תמורה נוספת  ,בהסכםבתעריף  רמראש בהתאם למחיהשעות שאושר 
 

עבורשתשול  ורההתמ • ע  ם  שיקבע   (1)בודה  שעת  למחיר  בהתאם  בהסכ  תהיה  נותן    םבתעריף  עם 
בכתב    ושרו לביצועועל ואו בפ בוצעשעות העבודה שי  'ותוכפל במס  (1)ים עבור שעת עבודה אחת  השירות

עבור שעות עבודה שלא אושרו תן כל תשלום  ניבהר בזאת שלא יומ  .על ידי היועצת המשפטית של החברה
 . המשפטית של החברהיועצת ידי ה ע בכתב עללביצו

 
 

  ,תווה שכר טרחה מוסכםבכל משרות לפעול לקבלת שירותים  הלך תקופת ההתקמבשאית  החברה תהא ר  •
   '(.וכו ט מדורג"שכ, בליגלו ,ריטיינר ,אחוז מההצלחה)של החברה הכספים  "ל כסמנם בע עכפי שייק

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 המציע    תתמחו  ע המצי  חתימת  שם המציע   ך ריתא

 ד( יג ה של תאקרבמ)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 38מתוך  13עמוד 

 'ב  פחסנ
 

 "( הרבח: "הןלהל)  מ"עב 2010ים יבי אברת מבחד בולכ
 תושרויכש והתק מחלקת ר

 ב יבא-לת
 .,נ.ג.א

 ם ההצעהלקיו  חייבותתה   501/21פומבי דו שלבי מס'  רזמכ הנדון:
 

ת הכלולים  שורידהות ו י, התנ נאיםת ה לפי כל ע  זמכרה  אות נשויר השאת ה ר בחל ק פלס ים בזה יעמצ ונא .1
 מ. "ם במוהילע  םיכשנסים חיר במיל, או על  יםרטופמה   םיחירמ בו הל א םיכבמסמ

 ת. הצעוה תשהגל   ד האחרוןוע מהמ םישודח שה וקע בתום של הצעה זו תפ .2
 לעיל.  ור אמ כ ,פקיעתה  ריךתאני לפ  וליט לב  נתיתנ נה אי  זו עההצ .3

  תאז ב ים/מאשר/ים ומצהיר מהח" חרת,א התאגדות  לכ ות אותפ וש ה,רחב שת בשםוגמ עהשהצ רהמק לבכ .4
 ם. מיחות בשמו הםאת הגוף  יבי חלזה ו  הע צה  ךמסמ לם עחתול  כדין כים מסומ ך/מסומ  םהא/והש

 . רותיםיש ן/ יב וט  להזמנת החברה צד  מ ותיבי תחה  םמשו רזמכה י מכמס  ה עלימת חה  צםי אין בעכ לנו   עודי .5

  ןיג ברה ב חה דגכנ  םיאו מניעת רווח  יםצוי יין פ ג ת תביעה בו כזו כל לניה  תה  אלון לנו  אי י כ ירים צה ו מנא .6
 ל. יעל ר מואה

ת  אן יילציש   ר,אחתאגיד ו א ומהרש תפוותש הינו חברה, אם המציע .  עיצשל המ קיו דומ  מלאשם ין צייש ל .7
 . דיןכ שםרשנ כפים, הש

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יע המצשם 
  - ( ידאגתשם ה את ום שרל גיד יש תא א וה  )אם המציע

  - יע המצת בותכ

  - לפון ר טפסמ

  - ייד לפון נר טפמס

  - ס פק רפמס

  - שומה ות רפ תשו / פ. .ח רמספ

  - ( EMAIL) ל"א ודכתובת 

  - ז מורשה/ ת.מס' עוסק 

  - לבירורים שר ק ישא שם

  - יך תאר

  - ה ימחת

  - ו יד פקות  תםחוהשם 
 
  - יד( נו תאגהיע  יצמתמת )אם הוח
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  182/21 182/21 שלבי שלבי ו ו דד  למכרז פומבילמכרז פומבי  'ג ספחנ

המידה  המידה    מתמתאא  דדיקויקועי( ונעי( ונקצוקצוממ  יוןיוןס ס ייז )נז )נררככממלל  12.212.2בסעיף בסעיף   הסףהסף  יינא נא בתבת  ההדדייממעער ר וועל ניסיון עבעל ניסיון עב  הצהרההצהרה  פספסטוטו
 12.2 12.2 עיף ם לס בהתאון מקצועי ון מקצועי לניסילניסי

 
משנת    סיון הינו בעל נייד(  בד מעבועחסי  בד שלו )בי או עוהמציע    12.2יף  הסף בסעבתנאי    הלצורך עמיד .1.1

חישוב  ותירשבמתן    7201 חיובים  ,  של  של  פבתחום    )להלן:"השירות"(ובדיקה  )בתחום    3יתוח היטלי 
ות מים ולמערכות  מערכ מה לקכללי תאגידי מים וביוב )דמי הל  בהתאם)    4הקמה   דמיו  ב(והביום  מיה

 אים:בהרים  טבמצתנאים הכל ועומד ב  (2015-, תשע"הביוב(
אתי נהע .1.1.1 רמים  ד  תאגי   הינםאשר  לפחות    גופים  2-לשירות  ה  ק  מקו/או  פועש)  ומית שות    ל לא 

  אלף  300  לש  פי מצטבר בהיקף כס(  קמהלכלל דמי הת בהתאם  ביתאגיד מים וביוב ומחי  המחותב
 ם.ועד היו 2017משנת   ש"ח

 לי פיתוח. יטה ן השירות בתחום ת מב ואילך 2017משנת  ן ו ניסי  ותנש 3 .1.1.2
 דמי הקמה. מתן השירות בתחוםבואילך  2017נת  שמניסיון   ותשנ 3 .1.1.3

 
רה  רז ובמקהמכ  למסמכי  כנספח ג'  תצורפהמ  ההצהרה על    למלא ולחתוםלהוכחת האמור, על המציע   

ל השירות  פירוט שתיאור וכולל  אמור  , המעידה על הניסיון כההצהרה של מנכ"ל החבר  -ה  ברשל ח
ידי   על  לגופיםציעמהשניתן  קמוושים  שונ  ,  אנשי  בנוסףטל  ומס'  רשת  לצר,  פון  ר  ושיאף  יש 

 . עץ מסת/יוח/מנהל חשבונו"ור

1.  
מ__ ____ ____________  הח"מי  נא 1.1 חב_______ כ______ש  מש_,  של  רת  _ 

 _. ________ פ/ע.מ __________.ח"(,    המציע"  ן:________ )להל__ ______ ___ 
 

ם ורבעף ברה/גוח שם מס'
 וצעו עבודות ב

 העבודהור תיא
 

של   י מצטברכספ היקף
ודה )ניתן לציין העב

 ₪(  300,000ת חולפ

שנות ביצוע 
 בודההע

שר  ק איש טיפר
וצעה בהם ף בגו/ברהחב

 ()שם וטלפון הדהעבו
 
1. 

     
 

 
2. 

     

 
3. 

 
 

    

 
4. 

 
 

    

5. 
     

6.      

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

 יון.אמת מידה ניסב  ודקיהנו רזכמל םדמיהמוק ים בתנא  עמידהצורך ה זו תשמש למובהר שהצהר
        

 חותמת המציע    ת המציע ימתח  מציע ה שם  ריך את
 תאגיד( במקרה של )

 

 
 

 
זר העירוניים  עי הית בגין הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקומקם לרשות המבה המשולמי לומי חוהיטלי פיתוח עירוניים הינם תש 3
ו  יפ -ביבא -תלזר לחוק ע ;2011 –(, התשע"אותפו )סלילת רחובי -אביב -לזר לת)ראו: חוק ערט בהם ול( בהתאם למפוובות, תיעסלילת רח)

  יגידבע"מ מכוח חוק תא 2010ם לתאגיד המים מי אביבים מיל לומים המשום( הינם תשצנרת מיהיטלי פיתוח )ביוב ו(.2011 –)תיעול(, התשע"א  
 . 2001 –שס"א תמים וביוב, 

בהיתרים), ו כניותזי בנייה בתם ואחושטחי בניה (חישובוהחושבים לפי תקנות התכנון ל שטחי הבנייה המההקמה מוטלים על סך כ דמי 4
 (.יה"שטח הבני ") להלן:ט שטחי מרתף חנייה ,למע 1993-תשנ"בה
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 ח ד'פסנ

   (בשל עיריית תל אבי) ת רוניועי תוברוח מי אביבים, באבי תל  ייתירע מול תשירוניסיון בה על הרהצטופס 
 
 ___  _______ ________  רת בח של  ______ ________  שמש כמ  _______,____________הח"מ אני  .1

 _.  __________________  ע.מח.פ/  (, המציע"" )להלן: 
 
 בשם המציע.  יר זהת תצהמוסמך לתי  ל, הננ" הנ  יידוקף תפק תמ .2
 

ה העבוד אורותיג סו 'סמ
 עהשבוצ

ט קויהפר שם
 עבורם גוף/ברהוח

 תהשירו בוצע

י  פסף כהיק
ח ללא  "בר בשמצט

 מ "מע

ביצוע פת וקת
ך  יראת)ה דוהעב

 (יוםלה וסיחת

קשר  איש  טיפר
בהם   ףגו/בחברה

 ותשירה הוצעב
 ( שם וטלפון) 

1. 
 
 
 

 ..מ..  
 .עד...

 
 

2. 
 
 
 

    

3. 
 
 
 

    

4. 
 
 
 

    

5. 
 
 
 

    

6. 
 
 
 

    

7. 
 
 
 

    

8. 
 
 
 

    

9. 
 
 
 

    

10. 
 
 
 

    

י • לורק    תם יחוימולא  הטופס  שיש  מציע  ידי  ביסנ  על  מ ומ  שירותיון  וחתל    יית עיר,  םיבאבי  יל  ברות  אביב 
 .  המכרזוא נשא רק בעבודות ולג שהוא סו למכ עבודותב יון יסמדובר בניובהר כי  .ביבת תל אריישל עי תרוניועי

 
 
        

 המציע  תמת  וח  חתימת המציע   ע שם המצי  ך ריתא
 )במקרה של תאגיד( 
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 'ה נספח

 
   501/21 ס'מ דו שלביבי רז  פומכמ

 
  9911 -שנ"א ים(, התוגנ הים ת תנא חטהבכדין ו העסקה שלאור סים )אידים זרבוק עוחל  םאתהבר היצת

 1987 -התשמ"ז , מינימום כרש קוהתאם לחוב
 

 _________ _____ _ __ מרח' ____ ____ ___  ת.ז. מס'_ _________ "מ ____הח אני
היר  צמה כן,  לא אעש  םא  קו חים בע ושים הקבלעונ  ויה צפאהיכי  ת האמת ואהיר  צי לה כי עללאחר שהוזהרתי  

 :ןכתב כדלקמ ה בבז
  
 . עילמור להם כא  וכתובתי יהזהות של  תעודמס' ת  י,שמ .1
 
  פרוסמש מכרז  לצורך___  ה ______רבח  ס'__ מ_ _____ _______  חברת םיר בשמי / בשצהאני מגיש ת .2

 . "מבע 2010ם חברת מי אביבי ______ עם 
 
האמורברהח   דג נכ  / די  כנגהוצאו    אל .3 כ  ה ה  זי  ל כ  ד גנאו  אלי בעל  הח  /   קה  פ  ברהאל  די/ קסהאמורה  ן  י 

  וק עובדים זרים לפי ח   2002  אוקטוברב  31ום  י  אחרלו  ת, שנעברעבירו  ותר משתיים בי/רשיעמ, הוט/יםלח
-מ"ז מום, התשינימ  רק שכ פי חוו/או ל   1991  -התשנ"א  ם(,  גניוהם  והבטחת תנאידין  קה שלא כסעה  ור)איס
 . בע"מ  2010 יםיב אב ימ  רתבח ת עםורד ההתקשלמוע עד, 1987
   -ן ופילחל

משתי   ביותר לוט/ים דין ח י /בפסק נו רשע וה ה האמורה ל החבר אלי / א ל בעל זיקה כה והאמור ברה י / החנא
ת  והבטח  כדיןשלא    ים זרים )איסור העסקהעובדוק  ח  פיל   2002טובר  באוק  31יום    רחלאו  נעברשעבירות,  
הניםהוג תנאים   בעא /ו  1991  -נ"א  תש (,  חוק  פל ה  ריב ו  מיי  הינ שכר  הוא;  1987-"זתשממום,  ה  ע שהרלם, 

 ות.שרהתקה ד לפני מוערונה שבשנה האחהייתה לא  הרונהאח
 
      יר זה:צהבת .4

)ועץי הי  שנשלט על ידאדם  חבר בני    (1):  מאלה  כל אחד  -  זיקה""בעל   ם,  אד  ניהוא חבר ב  היועץ( אם  2; 
בעל ד מאל חא )א(  )בבוה  ליטהש  ה:  ח;  בנ (  מנב  בכרהש ם  אד  יבר  לפשותפי  ואיותיו  עלי  העניי ו,    דומה   ,ןי 

מי פעילותו של  לתחו  דומים במהותם   דםר בני האחב   לשפעילותו  מי  תחו, ו היועץאמור של  כ  בכהרו ל הותבמ
ש  )ג(;  היועץ מטאחראמי  )שכר  לום  שת  על  היועץעם  י  אם  3העבודה;  אדבחבר  הוא    היועץ(  שנשלט  ני  ם 

   .ספקי ששולט במ  בידי הותיתמ  טהישל  טלשנש ,אחר םדא חבר בני  - תית מהושליטה 
 . 1981 -"אהתשמ שוי(, קאות )ריבנה בחוק התמעוכמש - טה""שלי

 ם. אדה ינ בר ה בחבשליט אמצעי ים של מסווג בסיותר לושה רבעים או ששל   חזקהה -ותית"  מה"שליטה  
ההתקשרות" הצעותהאחר ד  ועהמ-זמכרב  -  "מועד  להגשת  בהליך זרכבמ  ון    ה צעהה   גשהו הבו    דעוהמ   -; 

 יך. הלל
  

   .אמתירי צהן תותוכ   יתתימן חי, להל זהו שמ .5
 

                                      
    

 צהיר חתימת המ  ך ריתא
                                                  

 ימה ת חתאימו
 

גב'  /___, מר ______ __ ____ בדי  רשמב,  ___________  ו"דהופיע בפני ע    ______ם __ י ביוהנני מאשר בזה כ

ה___________ תעו  /  ייש אבאופן  לי  ר/ת  כומ,  זהות  בעל  ואח ______ דת  עליו/ כ   תיו/ההרשהז  רי___,  ה  י 

נות תעשה כן, אישר/ה את נכוה/עשי   אל  וק אםם בח הקבועיונשים  לע  פויצ  תהיה/האמת וכי יהיה  יר אתלהצה

 וחתם/ה עליו.  הנ"ל  רתצהיה

 

    
 ה חתימ  חותמת 
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 'ו פחסנ

 501/21ם מכרז מס' ואית ם ואי קיים העסילבגעל דיני ההרה שמי בדבררה הצה 
 

    :כדלקמן__, מצהיר בכתב ____ת"ז ________ פר_______ מס____"מ ___אני הח
 

 ל. ר לעיאמום כה ליות שהזהר תעודת שמי ומספ .1
 

זהאני מגיש תצה .2 )שרת  חב  בשם   יר  )להלן:גתאם ה____________  י  ת מחברשל    ז/הליךרכבמ  ("מציעה"  יד( 
 "(. ליךהה"__ )להלן: _ ___   מכרז, מספר תקשרות(__ )נושא הה____ _________מ, ל _"ע ב 2010יבים אב

 
 הליו.  התאגיד ומנ םשה זו בעל הצהרך לחתום מוסמאני  .3

 
ו/מנה  וא/ויע  המצ .4 פעלליו  לא  מטעמו  מי  בניאו  ההוראו לגוד  ו  ההגבלים  חוק  התשמ"חםייעסקת    י נודי  1988-, 

 : (קא רך ל)א בכלל זההליך, והצעתם בר לשק, ב"( קיים העסבלים גהה דיניעיל: "ול  להלןים )סקיהע ליםבגהה
מנהליו ו/או או  ו/   עימצדי הי  הוחלטו עלבהצעה זו    םיער מופייב נוסף אשל מרכן ככו  ותאו הכמוי/ו  המחירים ▪

  נציאלי טומציע פאו עם    הז  ז רכמר בחא  עשר עם מציקו  ר אא התייעצות, הסדי, ללאעצמ  באופןמי מטעמו  
  (ותףיע במשמצ למעט) זה אחר בהליך

אדם או    לכ  ידיעת  ו באופן כלשהו לאהובבהצעה זו לא    יםהמופיעאחר    פרט  או כלות ו/ויאו הכמ/המחירים ו ▪
ת בהליך וצעע הו פוטנציאל להצי יש ל  רד אשתאגי  זה, או בפני כל אדם אויך  בהל  תעוע הצציגיד אשר מתא
 ף(.שותמבע יצממעט ל) זה

פרט  ל  ת ו/או כיו ומכ  אום ו/חיריו מעות ו/אבתיאום הצ  םיורבהיו מעלא  מטעמו    ימהליו ו/או  נו/או מהמציע   ▪
ידי מציע אחר בהליך   על  גשתומה  הצעהל   בין בנוגעלהצעתם ו  עגונבין ב  וגשות בהליך זה,המ  תאחר בהצעו

 השאינה עול  גותהתנהאו  /י ועסקבל  גהה  ווהן המפאוולא פעלו ב  ה,ך זשוק בקשר עם הלילוקת  חאו בה, ו/ז
 אחד מאלו.ע ניסו לבצא ל אוזה, ו/הליך  תרם במסגהעסקיילים בגהה ם דיניד ענה אחקב

מנה/ו יע  המצ ▪ ו/אואו  מט  ליו  השפיעו  ומעמי  ניסו  לא  מצעה  הצ  לעע  השפיל   ולא  של  או  אחר,  מציע  יע  של 
וב  ר,לי אחאטנציפו זה,  ניס  הז  כללבהליך  ולא  א של  נציאלי אחרפוטציע  ו למר אאח  ציעמלו  מרגלא    וא/ו 

 זה.    ליךצעה בהש הלהגי 
בתיע מומצה  זו שלהצעה   ▪ נעשי  בלום  גשת  דיבעקבות הסדר את  ולא  ודברים כלשהואו  מצ  ן  עם   עיעם  או 

 מציע במשותף(. מעט)ל הזך בהלי פוטנציאלי מציע
 

 ים:תאם המבמקו vמן יש לס .5
 

רשות   של  חקירה  תחתר זה  יהצתועד חתימת  במ  צאים א נמו לבדיעו  ואו/  ויניותמ י  או בעלו ו/יהלמנ  ] [ המציע,
 ;רזכמם לתיאו ם בחשדיים העסקההגבלי

 
 : אנא פרט, אם כן
_______________________ _________________________________________ _______________

________________________ __________________ ___ 
 

לים י ההגבנית על דבעבירו נות ורהאחהשנים בע ו בארעשרוובדיו לא הו עו/א ותיומנילי בע ואו/ וימנהל ע,] [ המצי
 ו; לבעבירות א הליך פלילי םדמד כנגים ולא תלוי ועוכרזמרות של תאומי בילרבות ע ם,ייסקהע
 : נא פרט, אןכ םא

_________________________________________________ __________________________ _ 
 

____ _______ ______ _______ _____ ______    __________ __ 
 מת חות +ימהחת  "זמספר ת     שם   תאריך  

 

 ימהת חתמו אי

   במשרדי ב_______________,__ ,_ _______פני עו"ד _הופיע ב  _ _________ביום _ר בזה כי מאש הנני 

ו_______ ___ות  הזת  דועעל ת ב   /אופן אישי  בי  ת לר/_______, המוכ______  גב'מר/ כי  /ו יתאחרי שהזהר____,  ו/ה  עליה 

היר הנ"ל צתה  נכונותכן, אישר/ה את    עשהתק אם לא יעשה/חוקבועים בה  םינשוי לעו תהיה צפ/י יהיהאמת וכאת ה  רצהילה

 . יווחתם/ה על

 

                    ______________                                                        ___ ____ _____ 
 חתימה                                                                                   תחותמ           
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 ( 1' )ז חנספ

 ם"יכותומ יםרמותיווך" ל"ג מי"דלום י תשא על הצהרה והתחייבות 

 
 __  _ _____________   ת.ז.' סמ___ _______________ __ ___  מהח" וי/ אנ
 
 
 מן:דלקכ תבבזה בכ  םים ומתחייבי/ רהימצ____   __ ______ ___ ___ ___ ___ יע ה במצ י החתימה/שרומ
 

ל  בע  או כל דברו/ ף  ו כסא /ו  אההנבת  עקיפין, כל טואו ב ין ו/ר שיבמ  ,בליק  ו/או הציע    א ללא נתן ו/או    יעהמצ .1
  2010ביבים  א  ימ  תשל חבר  דלמחאו  /שה ועמאו  /ו  הט על החל  קיפין,או בע/ו  יןרש יבמ  ,עפיהשל  רהטמב  ךרע
מי    ו בע"מ ו/א  2010ם  יביבמי ארת  חבד  עוב  אוו/בע"מ    2010  יםיב רת מי אבחבב ה  משרשא  ונ  של  או  "מעב

 מנו. עים מובהנ  ה מנהזם/סכל הו/או כמכרז לבקשר אחר,  ם  רגו לכ  או/מטעמה ו 

או כל  ו/  ףכס  ה ו/אואהנ ת  טוב   , כלןיעקיפ ב  ואו/רין  במישל,  או לקב/ות  תל  ו/או  יעהצל   לא  ביחימתע  צימה .2
ב ו/במי  ע, שפילה  רה טמב  רך עעל  דבר  על  ב   אושרין  ו/ לטהח עקיפין,  מי    דלמח  וו/א  עשה מ  או ה  חברת  של 

  2010  םיב ביי אד חברת מעובו  א /"מ ובע  2010ם  ברת מי אביבירה בחשא משנו  של  וא   ע"מב   2010בים  יבא
 . ים ממנובע ונה  הזמנה/םסכה  ו כלו/א  זרלמכ שרקבאחר,  םכל גורו/או  המ טעמ יאו מ / "מ ובע

ו/או בעישבמ תף פעולה,  יש א  ל  או/ו   לדשיא  ליע  המצ .3   2010מי אביבים    רתבחב  משרהשא  נום  ן, עפיקירין 
ו/או אבימ   תחבר  בדעו  בע"מ  ו/א   2010בים  י  מ בע"מ  גכ   ו/אוה  עמ מטי  ו  אחר  ל    דע מי  לקב ל  תמנעל  ורם 

 מנו. מ יםבע וננה ה הזמ/ל הסכםו/או כ מכרזל  רוקשה י סוד/ יסוח

ם  יביאב י  רת מ חבב  ם נושא משרהע  ן,בעקיפי  או/ו ן  שריבמי,  הלעו פ  ףלשתו/או  דל  לש  לא   בייחע מת ציהמ .4
מידע    קבלל  מנת  עלר  אחם  גורעמה ו/או כל  מי מטו/או  מ  "בע  2010ם  ת מי אביביברו/או עובד ח  מע"ב   2010

 . ממנו םי הנובע  הזמנה/םכהס לכאו / ו ז כרלמר  ושהק י דסווי/ חס

  2010ביבים  א  מיבחברת    שרהמא  נושעם  ,  ןייפ עקב או  ין ו/לה, במישרופע   תףיש א  ל    ו/אול  ידש  אל ע  ציהמ .5
  ים חיר מטרה לקבוע מאחר בגורם  ל  כאו  /ו  עמהו/או מי מטמ  בע"  2010ים  ביאבמי    חברתבד  עוו  ו/א   "מבע
 . תיתרותח ו/או לא  תיתכומלא רהצוב

פו לשא/ ו  דלשל  לא   ביחי מת ע  צימה .6   ביבים י את מ חברבה  ר א משושנ  ם ע  פין,בעקי  וו/א  ין רשבמיה,  עולתף 
ובע"  2010 אבחבר   בדעו  או/ מ  מי  ועממט מי    אוו/בע"מ    2010  יםיב ת  גכ או  /ה  ל  םור ל  במטרה  וע  קב אחר 

 תחרותית.  או לאית ו/ות כמלא רהבצומחירים 

  2010ם  בייבא  ת מיחבר  של  רותתקשה  יכ ילהרת  גסמ ל בלעי  5-ו  3,  1  םפילאמור בסעי  ודניגל בפע  אל  עציהמ .7
 מהם.   נובעיםה שנזמההסכם/ ל כ אומ ו/ בע"

  חברת מי ,  לעיל  פיםבסעי  ורלאמ  יגודבנ   עלפ   טעמומ  מיהמציע ו/או  י  כ  ד סבירר חשרתעוי  שאם  יעמצל ע  ויד .8
  ת ושרתקההך  ילהב   פושת ל  א לה הבלעדי,  עתול ד יקש  "י עפ ת,  עצמה את הזכומרת ל"מ שובע  2010ם  יביאב
א  ו לו/א   "(ות רתקשיך ההזה: "הל ף  יעסב אחר )  ךליה   בכל   ו/או  ,אמורכ  הלהפעו   הת כי נעשם חשד  ייק  ו יבלג
ל  ט לבאו  התקשרות ו/ה   זכייתו בהליך  את וא  המן של זבכל  לבט  או ו/ך ההתקשרות  ליבהאת הצעתו    לקבל
של  כב אזמן  ההסכם/ההזמהוא  ו/ההתך  מהלים  עיובהנ נה  ת  ת  אזוע,  יצהמם  ע  קףת  כםסה  כלאו  קשרות 
של  ת בפוור)תם  יחוז חוק הההסכם,  ,  תור שי ההתקסמכ ח ממכ  ברהח ה  רשותל  ד מר העוחא ל סעד  וסף לכ נב

 ". דין כלח או מכ  1970-"אשלסכם( התת הרהפ

סעיבהל   ייבח מתהמציע   .9 תוכן  לידיעת  ף  יא  קודי עובזה  המש נלב,  שלי  סנה  נציגיו,    טעמו מ  מיו  יווכנו, 
ים  עוב הנמנה  ם/הזכסאו הו/  מבע" 2010יבים  מי אב   תר חב לש ות ר שתקההך ליהב יא שהעורבים בכל דרך מה

 . וממנ

 

 
        

ה/י  רשומ ת ימחת  יע המצ םש  ך תארי

 מציע ב מההחתי

 ע  ימצה  חותמת 
 ( גידארה של תמק)ב
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 ( 2) 'זח נספ

 ם ילייים פל או הליכ תפלילי  חקירה  יןיענב ריהצת 
 

 
 :   לקמןדכתב בכ ר_, מצהי_______________ __  ז"תר פס__ מ___ ________ ________"מ ___ חה י אנ
 

 ל. יעל  רואמ לי הם כת הזהות ש ד ותער ומספ י מש .1

 

   רז"( במכעציהמ"יד( )להלן: גאהתשם  )_ _______________ __חברת _____  שםב יר זהש תצהיי מג נא .2

 
אבית  רחב  לש ___בע"מ,    2010ם  בימי  )נוש_ ______________ל    ר פמס   ,ת(ושרההתקא  ________ 

 "(. זהמכר: "_ )להלן______ __ _  זרמכ

 
 .  וי הלגיד ומנ ו בשם התא זרה על הצהום לחתמך מוס יאנ .3

 
  ת יל, חקירה פליליוותיו או מנה י נמ  עליבי מת מבולר  יע,המצד  מתנהלים נג  לאת  ת ההצעוהגש  עדלמו  נכון .4

   בזה.א וצבר במרמה וכידלת קבמה, , מרשוחד עבירות שלליים ב ים פלייכל ה או

 

  י לבעות מי מלרב ג', ו  דצם ע חלקואו  רז המכוא שנ  רות השי לביצוע  תהתקשרוהסכם   ה ייה א לן ויא יע צמל .5
 .כאמור ייםהליכים פליל וא  ליתי פל  ירהחקת  לתנה ו מגדרות, אשר כנ שוק  ו חברותו איהלמנ ,ותיוינמ

 

 
             ______ _____          _ _________ ___           ___________    _____ _ __ ____ 

 ת מ תחו + מהחתי   ז מספר ת"              םש                         תאריך                    
 

 

 

 חתימה  אימות

 _,  ________ _ ____ _ב  י___ , במשרד___ עו"ד _____  ינ בפיע פהו  _______ ___ם _ יושר בזה כי ב מאי הננ  

 ____ המוכ_________ מר/גב'  אישי    לי  ר/ת,  ואחרי  ,  ______ _____ ___  תזהו  דתותעבעל    /באופן 

שה  תעה/ לא יעש  אם  קחוב  םיקבועה  יםש נעוצפוי ל   תהיהיהיה/  וכי  האמת  תא  ירלהצהו/ה  יל י עה כ/הזהרתיוש

 תם/ה עליו. חול  הנ" הירהתצ ת נוונכ  את ה /כן, אישר

 

 ____________ _ _                                                             _____ ______ _ 
 ה מחתי                                                                                     תמחות         
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  'חנספח 
מים   ותרכמעח( ל פיתוי הקמה )היטלי דמ חוםוי בתוילץ וי בקרה, יעורותשי לקבלת                           מס'  הסכם

 וביםוביוב ובדיקת חי
 2021____  דש ___ חוב  ___ וםבי_  ____ _ __  ב םשנערך ונחת

 
 מ"בע 2010ם  ביבימי א ן:    בי

 514374099. ח.פ 
    64518יפו -אביב-תל,  112112ה א דבורה הנבי

 03-7736292ס: קפ  03-7736118 :פוןטל  
  ( "הברהחלהלן: ")  

 אחד מצד 
 _ ______ _____________ ______     לבין: 

 __ ___ _____________ח.פ. / ע.מ.   
 ______ ____ ______ ____ _  בוחרמ

 _ ____ _______פקס:  ___________ : פוןטל
      ( "ץהיוע" ן:)להל 

 שני ד מצ   
 

מים וביוב    רכותלמע  תוח יי פ היטל ו דמי הקמה  וליווי בתחום  ה, יעוץ  קבלת שירותי בקר ב  מעוניינת   חברה וה הואיל 
 ("ות/"השירותיםירהש להלן: ") וביםת חיובדיק

 
  ע, ידה   , ועיהמקצ  קעהר ל  בעפי כל דין,    ם על שידרהאישורים הנ  א בעל כל יב כי הוחיתהו  ריצה ה  ץ היועו והואיל

רתם להלן(,  השירותים )כהגד  ברה אתכדי לספק לחרשים  דית הנהמקצוע   נותיומורים והמישהכ ,  וןהניסי
  ;ןדי ל פי כ על   נאים הנדרשים לשם כךתהכל  חר א מלא ול

 
י  היטלום דמי הקמה  חובתווי  ולי  קרה, יעוץשירותי ב  היועץמל  קבל  ה רבהח  תני , מעוני היועץגי  ועל סמך מצ  ואילוה

ובי   רכותלמע  תוחפי ובדמים  חי וב  ל   ועץי הו   וביםיקת  שניהעמתחייב  לחברה  לה)כהגד  ירותיםק  לן(,  רתם 
   ;סכם זהאי הת ותנהוראול  םובהתאקבלן עצמאי כהכל 

 
להסד  היועץורה  והחב לואיהו אתמעוניינים  קבלת   יר  בהסכםפומכ  םיותרשה   תנאי  ובמס  רט  המכרזזה    מכי 

 ורף להם; מצה כם זשהס
 

 קמן: כדל הצדדים יןבתנה והו ם, הוצהרוסכהכך לפי
 אמבו

 נו.מתי נפרד מחלק בלהווים  דדים מהצהרות הצו  זההמבוא להסכם  .1
 .רך פרשנות ההסכםמשנה לצושת  ן לאד והלנוחיות בלבנן זה הי בהסכם םיהסעיפכותרות   .2
 
 לי כל .3

ל  3.1 של  רד  נפ  בלתיו מהווים חלק  ליא  ורפושיצ  צורפים אום המספחיוהנ  מכרזה  יכ מסמ,  םכסההמבוא 
 סכם. הה

 
 : םהנספחי מתרשי

   תעריף   -     1ספח  נ
   ץ.וע הי יטוחיב ישורא   -     2  פחנס

 ינים עני  ודג ניר  היעדדע ודיות, אבטחת מיות לסוהתחייב  חנספ   -     3נספח  

 
 

 להיפך.וכן  מעמש םיברבאף  לשון יחידבהסכם ב אמור ה כל 3.2
 

 גדרות:ה 3.3

 
 

 .בע"מ 2010ביבים  חברת מי א "החברה" / ן"זמי"המ
 

 טעמו  או מי מו/  יםיקטפרוהל מחלקת  נמ   הל""המנ
 
 "יועץה"

 
 ,  ים במכרז זהתים הנכלל השירו תא יספק רז זה, ובמכהמציע אשר יזכה 

 ,  הלאו כיהוי  דהימ לני המשנה שלו, בביחיו, מורשיו, ק, שלובדיובות ע רל
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 . זה רת מכרז והסכםמסג פקת השירותים באסל ידו ך עלונה והוסמל מי שמכו
 

 רז"מכ"ה
 

 ליו,  פסים המצורפים אהטת כל נספחיו ו מכרז זה, לרבו
 . יונספח   לכ , עלהנכלל בוות  ות הסכם ההתקשררבול

 
 "ההסכם"

 
 ו  יחכל נספ לרבות זה,  במסגרת מכרז יעוץותי יר לש ההסכם

 ו; ילא  רפיםהמצו םסיטפהו
 

 וץ" "הייע / ים"/"השירות
 
 רכות מים  מעל היטלי פיתוחוה י בתחום דמי הקמווץ ולי, יעורהשירותי בק 

   עיף ן סוכ ו ספחיבנו םכרז זה ובנספחיו ובהסכ ת מסגר במ  יםובדיקת חיובוב  ובי
 סכם. לה 4

  
 

 "הלהמנ"צועי" / קם המור"הג
 

 מטעמה  ו/או מי  לנהומ ים כספ  ית"ל סמנכ

 

 :ותהשירצוע לת ביבמועד תחי עץ היו בויותחייתהות ורההצ 4

 

את  ל  יב מתחי  ץוע יה 4.1 ותאבהם  ותיהשירבצע  לדם  הנחבכפיפות  והוראות  רישות,  י  כפ  רה, החביות 
על כל  לו  וידווח    המקצועי  גורםל  היועץת מתן השירותים יהיה כפוף  רגסבמ  .עתמעת ל ינתנו  שאלה  

   לותיו.פעו

שהוא    ועץיה 4.2 ידע,  מצהיר  יןוי ניסבעל  מקוכ ,  כעית  וצלת  ההסמכותובעל  השמל  הנדרשות   ל  ת.  ירו תן 
  תנאים הקבועים ה  "י, עפההסכם  א שונ  םותירי הש מתן כל  ן לכדי   הסמכה על  ב  ינוי הכ  מתחייב   כמו כן, 

  הביטוחים,  , ההיתריםתההסמכות, הרישיונותקשרות בעל כל  פת ההוהיה בכל תקוי  כי הינוובהסכם  
 ירות.שהוע  ציב ל ןוהאישורים הנדרשים עפ"י די

עית  צומק  ההכל ברמ  ,ןדי   כל  תו כם ונספחיו ולהוראההסלתנאי  ם  רות בהתאיפק את הש לס  ועץהי   לע 4.3
 ברה.החל מלא שונה הצ ר ותשביעלוגבוהה  

 . ללא אישורה המועסקים ע"י החברה או יעסיק עובדים/ו ק לא מעסי  יב כיחימת היועץ 4.4

החלהנ בהתאם    השירות  ת א  לבצע   יבמתחי   היועץ 4.5   לא   .הברמהח  לו  מסר ייש  כפי  יצועלב   ברהחיות 
  .המקצועי םורהג תלהוראו אםבהת  יצועבל הזומנה שאינה  דהעבו עבור וםתשל ולםשי

ע  הוכלש  שירות  הזמנתל   מתחייבת  אינה  רההחב  4.6 בירש  הזמנת  לאו  מ ות    וזה   היועץמסוים  היקף 
 .הבלעדי  דעתה וליקלש ונתונים  בלבד לצרכיה בהתאם יקבע

 . ןל לה  1ספח השירות בנוריות לקטג  םתאת בהשירוה  תע אמתחייב לבצ היועץ 4.7

  ותרא ההו  ,הצווים  ,ותהתקנ  ,החוקים  כל  את  קדק ומדו  פדניק   ןפובא  םלקיי ו   לשמור  חייבתמ  ץהיוע  4.8
מנהל    כי,  יובהר  הצורך   מן  למעלה  .ההסכם  פי   על  ויד  על  םתניינ ה  ותיםיר של  םיחסיהמתי  והתקנים

  1995  -  ה"תשנ,  שולבמ  נוסח  ומיאל  יטוחבל  וקהח  אותוהור  דרישות  כל  אחר  למלא  במתחיי  טיקהפרו
  ופןבא,  לעיל  האמור  ותבכללי  לפגוע   מבלי  ךא ,  רובעיק,  יופ  על  ונ קתשהו  והתקנות  וויםצה  לכ  ואחר

הפרוי ש   במתן  שיועסקו  ועובדיהם  שלו  המשנה  קבלני  או/ו  שליחיו  או/ ו  בדיווע   כל,  קטמנהל 
  כל  ךובמש  עת  לבכ  היוי,  ינ מז  או  ימקר  ןפובא  האמורות  בעבודות  שיעסקו  הלא  לרבות,  השירותים

 . ל"הנ  החוק פי לשע  תכויוהז לכל זכאים רות ההתקש פתתקו

עבבת  מינו זלמתחייב    ועץיה 4.9 גבוהה  ולביצוע    וררמה  המטלהחברה  הנדרש וכל  בהתאם  ו ת    ללוח ת 
 הזמנים שיקבע בינו ובין החברה.

והשרות    אתלבצע    מתחייב  היועץ 4.10 אתבעצמו  אחר  לעסק  להעביר  בהלאת  השרו צוע  בי  לא  סכמת  א 
וע  גר אחר כדי ל  סקלע  תיצוע השרורת ב באין בהע  בין הצדדים כי בהר בזאת  מו  אש.ומר  בכתב  חברה ה
שאחרמ המלאה  של    היועץל  יותו  הנאות  לפטור  הלביצוע  או  כלפי    עץהיו   אתשרות  מחיוביו  מאיזה 

 .בהתאם לתנאי ההסכםהחברה 
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כל  בשוטף ופן  לעת, באו  יו מעתשיה  יפה, כמטעמי מ   וא ל בהתאם להנחיות החברה  ב לפעו מתחיי  ץוע הי 4.11
 .היועץלות  פעו על כל   בזמן אמת"ו"ף  טוך דיווח שם, תוהמבוקשי  םיצוע השירותישלבי ב

פו מעובדי החברה בקשר להסכם זה הינם קניינה  י הגלם והנתונים שיאסרמ תחייב כי כי כל חומ  עץיוה 4.12
 ישתה. עם דר  מיד הר לחב ברויוע ו  ינ הקניין הרוח זכויות כל לרבות  חברה, ה  המלא של

של    כתבבפורש וא אישור מה ללברמעובדי החאספו  תונים שננשלא לעשות כל שימוש ב   ב מתחיי  ץהיוע  4.13
 החברה. 

 : ובו מפורטים ממצאים ומסקנות דו"ח להגישתיק  כל  בסיום בחינת היועץ מתחייב 4.14
 ח, תאריך פתיחת התיק. נתונים כללים : מס' היתר, שם הלקו 4.14.1

)דמי הקמה(גידתאללי  לכ פים  יע סהתאמת ה 4.14.2 וביוב  מים  )בפו   וב שטחים/נפחיםחי  :י    סף בנועל 
תקהכספי(וב  לחי חיוב  שטחים,  של  התקני(  )בנוסף   יםנפח/ני  הכספי  כספי  לחיוב  הפרש   ,

 ההפרש ביחידות המידה( והפרש באחוזים. ו)
 כולל  סיכום ומסקנות 4.14.3

  קול דעתשי  לתעהפ  רה שלת במקו בנטיירת אלטרסקו שגיאות בחיוב/ פירוט הערות לגבי תקינות 
 , ובהתאם לחוק במצד הגורם המחיי

 

 
 ת ההסכםתקופ 5

ההתקתק 5.1 הח שנהל ה  הינשרות  ופת  ועמיול  ,   _________ ליום  _____ד  פת תקו")להלן:    _____ ם 
הראשונתקשהה לחבר"(הרות  האופצי ה  .  ההת תקו   את   להאריך ה  שמורה  הראשונה רוקשפת    ת 
ברצף   ס' שניםמאו  קופות נוספות בנות שנה אחת ת (6)   ששעד  ות פ' תקופות נוסבמספה אחת או קובת

 בהסכם(.  ות ציהאופ  שו כלאם ימומ ,שנים 7  התקשרות בת)סך הכל 
  בהודעה  ,כל סיבה שהיאומל מועד  בכ  ת ביצועו,ק אלהפסי ו/או    בטל הסכם זהל  תרשאי תהא    החברה 5.2

זכ   במקרה   ם מראש.מיי  30לפחות    ץועלי   תימסרתב שבכ יהיה  בעבור עבודה  ורה  לתמ  יועץהי  אכזה 
 ו. או הפסקת ביצוע הסכם ו/השבוצעה טרם ביטול  

הסת 5.3 ההתבאם  בעיימה  ביצקשרות  השירותוע  ת  השי  היועץימשיך    מתן  אלירות  בביצוע  ו  שהועבר 
 ה.ברהחנחיות  ם לההתאומו, ב לסיתקשרות  עד ההתקופת  ב

  ההסכם רתהנדרשים במסג  תיםהשירו 6

אין החברה  זאת,    עם  . יחד , אשר תועבר ליועץ על ידי הגורםםת ההסכגרמסהשירות ב  תתכול  הלן תפורטל
  קף עבודה או על כל תכולת העבודה שלהלן.מתחייבת על הי

 . הכנת ובדיקת שומות 6.1

שומובהכנ  ייעוץ 6.2 הקמהת  דמי  החברה/ת  הנחיית  לפי  לרבוהיטלים,  ליווי,  משפטיים    בהליכים   ת 
 . אים אלושובנ

 די החברה. ו על י ייבחרחינה  לבהתיקים    החיוב. ותית מי לאמגד מה באופן מבדיקת חיוב דמי ההק 6.3
וליווי מקיעוץ 6.4 רבות ניתוח  מי הקמה לד  במודלת  ווסיוע בניתוח סוגי   עי לתיקים משפטייםצו , שירות 

 .  שיידרש  כלכלי ככלונדסי  ה
 הקמה בהיבט ההנדסי כלכלי.  ה  מים הנוגעות לחיוב דמילקוחות ו/או יז במתן מענה לפניית סיוע  6.5

קצועי  מ  ליווי  ותשיר   להוסיףרה תהא רשאית  החב . ממצאים ומסקנות  גש דו"חתיק יו  ת כלם בחיניובס 6.6
 . ת הצורך.לתיקים משפטיים במיד

 
 רה תמוה 7

  היועץ ופעם   מידי ל פי הזמנות החברהעו ם זהסכהל  1רף כנספח צולתעריף המבהתאם  יבוצע ותהשר 7.1
השרות  מתחייב את  החברה  לבצע  להזמנות  תהאש  ,בהתאם  של    לפי  נהייר  הבלעדי  דעתה  שיקול 
   .החברה

בעצמו  מכרזב  ועץהי 7.2 השרות  את  לבצע  ב  מתחייב  את  אחר  לעסק  להעביר  אלא  ולא  השרות  יצוע 
בין הצדדים כי אין בהעברת ביצוע השרות לעסק אחר  ת  מובהר בזא בכתב ומראש.  ברהחה  תמכבהס

של   המלאה  מאחריותו  לגרוע  או  וכההזכדי  השרות  של  הנאות  אל  לביצוע  מאיזה    הזוכהת  פטור 
 ההסכם. מחיוביו כלפי החברה עפ"י
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 : ט להלןלמפורהלן  ול  1פח בנס בועלקתאם ולם בהתשרות השירה עבור התמו 7.3
באו  היועץ שוטףיגיש  עשבון  ח ,  פן  המפורט  ידושירובור  על  שבוצע  כדין,  שבונית  וח  ת  ערוכה  מס 

,  77יב פארק עתידים בנין ל אבת 112  אהדבורה הנביכספים, אגף ה - ע"מב 2010חברת "מי אביבים ל
חשבונ דיגיטלית  י או  מס  ה  על  )שאושרהת  ניורפי  ספריםה אות  מיח(.  ול  ע"מ  ב  2010ים  אביב   ברת 

מט אחר שיידרש  נטית, או כל פורמדיה מגי ת על גב החשבוניו  גיש אתלה  יועץ המ רוש אית לד הא רשת
  .(פעולרכת התמע בץ מפורט ומאושר לתשלום לתוך ענת קו)למשל הט  החברה י"ע

 

 : ההבעבוד ע ביצו ופןבות ולאבהתאם לנסי הבא רוטיחשבונית המס תכלול את הפ 
 ע פק"/הת עבוד נהזמ מספר  7.3.1
 . ההעבודיצוע בך ריתא 7.3.2

 צעה.ודה שבוהעבור  אית 7.3.3

 . ההעבוד קוםמ 7.3.4

   הי החבררו על יד על ואושו פ בשבוצעו בהסכם  עו בהתאם לתעריףשבוצים ות השיר 7.3.5
 מראש על ידי החברה.   אושרשלא  תרושיעבור  לא ישולם כל תשלום 7.4

 .  2017-ע"זתש ם,לספקיר תשלומים בהתאם לחוק מוס תנאי התשלום 7.5

ערמותה 7.6 ביצוה  הבור  הה  דותבועע  כוללבמסגרת  העל  את  ת סכם  הכל  ור  עב העקיפות  ו   ירותיש ויות 
תכו כל  כולל  העבודה שתיהשירות  מיבצ  שירותהלביצוע  ש  דרלת  רצון  ורה  לשביעות  החברה  טבית 

רכב,    ליאות כחניה, הוצ  נסיעות, הוצאות,  ת הכרוכות בכך: שעות עבודה, פגישואות  כל הוצת  לרבו
 . ו'וכשבת וחג    ,בלילה עבודה  עבודות,לאתרי ה ה הגעשת דוחות,  הג ם,מריחוא, ציוד, "כ ד,יניטלפון 

לדוי 7.7 ר  יועץ ע  ל שא שהחברה  או  לצמצם  )כית  שתימצהגדיל  החברפי  השירות  א  היקף  את  לנכון(  ה 
ן  בל עם הקכום ומו"מ  תהא רשאית בסי  החברהכמו כן    .יעד ל דעתה הבלי שיקוולפ  הלצרכים  בהתא

 . םכבהסרו גדים במידה ולא הונוספ   שירותים בללק

לגרו בל מ       7.8 מהאמוי  ה  עץהיור,  ע  את  באמני חשבו יגיש  גם  החברה  צעות  של  הספקים"  "פורטל  ות 

לה  החבהתאם  בכוראות  בברה  מתבצעת  למערכת  הכניסה  עת.  קישעזל  ורת  הקשר  זיהו ור  איש  י 

ל נתוני החשבון  נה שקלדה והטעו והותצעת באמו עמי והזדהחד פקבלת קוד  במערכת, היועץמטעם 

 . יועץלאושרה זמנה שכם וההנאי ההסלת תאםבה

 חגים. ת ו/או ב או בשבתו/ עות הלילה ושות בשודות שנעבע ורעבנוסף ם תשלולא ישולם כל  7.9

החשבוני  7.10 להגשת  לכתובהאחריות  בסעיף  רה,  בחב  הנכונהת  ת  שפורטה  מו  7.2כפי  על  לעיל,  טלת 
 . עץהיו

כל  ו  ים, ניכוי םי מס  ,ם, ההיטליםומיהתשל  , בכל ההוצאות, ריותואחחשבונו ול  ע  ו,בעצמ  שאיי  עץהיו 7.11
די ו  עליהחל  ם אחר,  ושלת פי  יים הניתנתוכים בשירו כר ה  ה,ז ו הסכם  או/ן  על  על  והמוטים  לים  דו 

ים  כומ ל הסבגין כ תר,  דין, בין הי פי הסכם זה ועל פי  על    ותיוחייבוי התביצוע    עליו מכוח ובמסגרת
לשישו זה. י  לפ ו  למו  הל  הסכם  מובהר  מען  ספק,  בכ   היועץכי  זאת  ב סר  הב ת ל  ישא    יטוח שלומי 
, כל  שור עימואחר הק  כל גורם  וו/א   היועץמתשמע    ונו, ולאב חשו  אחריותו  עלי וצמאי באופן עומ הלא

   י.ביטוח לאומו/או אי תשלום ללום תש ם שר עאו בק/ו  הנובעת טענה כנגד החברה,

עבמקרה   7.12 על  המדווח   סקהשל  ח  יהא  ץ ועהי זומן,  מ  יס בסת  להמציא  עבוני שרשאי  לצורך  ת  סקה 
ויהיהושלהת להעלי  ם,  חשבגי ו  לחברה  בתוך  מ  ניתו ש  קיימ   14ס  מיום  התם  )בהתא בלת    ם שלום 

 ערך מוסף(. לחוק מס  42מס'  לתיקון 

 ן. תשלם, ינוכה מס כדיבע"מ  2010 יביםי אבחברת מש תשלומיםמכל אחד מה 7.13
תר,  וי  בשיעור נמוך מס יכוינמס או אישור ל   ניכוימ  דבר פטורב קףת אישורלחברה  ציאימ ץהיועאם 

 ף. הוא בתוקד  עו פי האישור כלל על עה תפהחבר

, עם קבלת התמורה ועל  עם החברההעסקה   בגין ועץי הב במס על ל החיוקרה בו חמב 7.13.1
  .7.1 יף עכמפורט בס במקום חשבונית מס  חשבון להגיש  הוא שאי  קבל, רהתהסכום ש

תיו של  וקאיקף מחזור עס ב ה ה עקר ה עם קבלת התמוהעסק יןב במס בג יוהחל בו ח במקרה
שור  "ח או איואישור ר  עץהיויא (, ימצ1975  -וף, התשל"וסך מם לחוק מס ער תא)בה יועץה

קה, עם קבלת התמורה ועל  העס בגיןעליו   חלב במס ה בדבר היות מועד החיו תחשבונול  מנה
  מידי  הסתיימה ויחודששנה ש ל ביחס ועץהי י  ידא על  ומצור י כאמשור שהתקבל. איהסכום 

אשר  תשלומים יגב ל אישור זהי ל פתפעל החברה ע , אמורור כאיש יועץהא  ה בשנה. המצישנ
 בון. חש צאת המה כנגד  ת האישור, ותשלם התמוראחר העברועברו ל שי  חשבון בוצעו בגיןי
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ה,  ורתמ ה קבלת  , לצורךמס  וניתבמקום חשב חשבוןרשאי להמציא  היועץרה בו  במק 7.13.2
 ת: הבאואות גם ההור  וול, כאמור, יח ןשבו חיא צלעיל, המ 7.1ף  בסעי  טכמפור

 

לחב להיב  מתחי   היועץ (1) יא   בונית מס שח  רהעביר  יום מ עוחר מארבע  לא  ת יום קבל שר 
 . ןחשבוששולמה לו כנגד הצגת  התמורה

במועד  לא    יועץהשקרה  במ (2) מס  חשבונית  לחברה  החביעביר  ת כאמור,  רשאית הא  רה 
 ן במסגרתיובהתקשרות זו   גרתבמס ן בי למתכנן ממנה יעים מג כספים ה דה י חת עכב תל

ל רוהתקשכל   שיש  אחרת  עת  מועד   מוה  חשבוניאמצה  עד  המס. ת  שיע  ת  כב ו הסכום 
העברת   ן איבגי   ולנכותה  ולא יכל התשומות ששילמה החברה  גובה מס  יהיה ב  כאמור

 . אמורבמועד כ  עץהיו חשבונית המס על ידי 
 

 םפי או לקזז מהכסו/  יועץהרשאית לתבוע מ  ה תהאברלעיל, החר  מוהארוע ממבלי לג (3)
רות אחרת ל התקשבמסגרת כ  יןובשרות זו  תקת הבין במסגר  נןתכלמה  ממנ  המגיעים

עמויש לה  כספיםש  כל  ,  אי    בגין  בשל  לה  שיגרם  ה שבחהעברת  נזק  בונית   מועד מס 
 כאמור. 

רשאי 7.14 תהא  שהחברה  תקופת  מובהר  במהלך  לפעול  ת  משפטייםלקההתקשרות  שירותים  בכל    בלת 
ה )אחוז מההצלחה, ריטיינר, גלובלי,  ל החברטרחה מוסכם, כפי שייקבע עם יועמ"ש שמתווה שכר  

 שכ"ט מדורג לטיפול בתיק וכו'(.   
 

   תנאי הצמדה 8

בהסכם  ה לחירהמ   דדלמ  צמודים מחירים  בהמתפר  כןרצים  ה  12/2020דש  חוסם  ית  כזרהמכה  שלע"י 
 .  הקטיסטטילס

 
 וקנסות  מוסכם ויפיצ 9

להלן )כל  המקרים המפורטים  חד מא   בכל  ,ל דיןלפי הסכם זה ו/או עפ"י כ ה  החבר  ויותזכ ב  ועלפגי  מבל 9.1
  בלימ  וזאתהלן,  כם כפי שנקבע ל המוס תגבה החברה את הפיצויאחד מהם יקרא להלן: "ההפרה"(,  

לגבות את  ם שלא  ג   רה תוכלהחב  ,כן  כמו  .רהפ הה עקב    יח את הנזק שנגרם לההחברה להוכ  על   היה שי
   :ל דעתה הבלעדי קום לשיבהתאן הלל ויםיצהפ

 יחידת ההפרה  פרה הה של  ימילול אורית
 מוסכם  הפיצוי גובה

 ההפרה בעבור

ללא השירותים   ל מתןהשונים ש לוחות זמניםאי עמידה ב

   רההחב אישור
 ום( ₪ )לכל י 250 ה מקרכל ל

ם תארשות בההנד טלותו/או המ רההחב תאי ביצוע הנחיו

 ם להסכ
   ₪ 500 לכל מקרה 

  תנועהכנן הוי שלא בהתאם להנחיות מתלק ירות וע שיצב

 נדסי, המשטרה, נציג החברה וכ"ו התיאום האו  /ו
   ₪ 1,000 לכל מקרה 

עה  ודלת החר קבלאשלא אושר פת עובד ו/או אי החלת העסק

 י החברה דעל יחלפתו  לה  ברהמהח
 ₪   20,000 לכל מקרה 

 ₪   10,000   רהל מקלכ   סכםלה 3  חבנספ  בעושנקים תנאה הפרת בגין  

  7.7יף בסע ש ם כנדרהספקיהגשת חשבוניות בפורטל   אי

 להסכם 
 ₪ )לכל מקרה(  250 לכל מקרה 

 
  הצדדים  ידי-לע עשנקב,  אשומוסכם מר  ישלום ראול מהווה תלעי  9.1שנקבע בסעיף    הפיצוי המוסכם  9.2

 הפרה. ל הסתברת ש ה מוצאברה, כת לח  היגרםל ל זק העלוכנ פהצביחס סביר לנזק, שנ

בכל עת או לגבותו    יועץל שיגיע    כוםם מכל סאמורי ות את סכום הפיצויים הנכרשאית ל   אה תה  ברהח 9.3
  זה  סכםה  החברה לפי  ללגרוע מזכויותיה שה בהוראת סעיף זה כדי  בכל דרך אחרת. לא יהי  יועץמה
החוזים  פיול הפרת    חוק  בשל  תשלו1970-תשל"א(  םסכה)תרופות  גניכם,  הפיצויים  .  או  ייתם  בויים 

את  עץיוהאת    םטריפום  אינ להשלים  עפ"י    וו/אהשירות  מתן    מהתחייבותו  אחרת  התחייבות  מכל 
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 ההסכם. 
  הם,יסף אל נוכמים, או בסמקום הפיצויים המוב  יועץמההחברה לגבות    אין האמור לעיל גורע מזכות 9.4

 . וכם על יד ההסמהפרת   אהצתוכ נזקים שנגרמו לה ה  ת מלוא/יתרתא
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ברה, ולרבות  החסיו עם  חוי   ועניין  ל דברידו כקבלן עצמאי לכעל  ו  יינתנ  םרותישיה  כי  מצהיר  עץהיו 10.1

הקבלן עובדי  החברה,  יחסי  יהיו    עם  עובדלא  שליחו -יחסי  שמעביד  או  מצהיר    ץהיועותפות.  ת 
 ה.  בהסכם ז עימושר התקל ברההחה מכי סך על הצהרה זאת התמ, כי רק בהסלוע ודכי י שרמאו

 
הה 10.2 בעכולתמורה  הלת  בהס  היועץכימו  הסשעליה    ,תיםרושי ד  זהוהחברה  חשב  תבה  נקבעה,  כם 

ו או  גין העסקת ב  לחברהד", ושלא יהיו  ואינו בגדר "עוב  עצמאי,  כקבלןבחר לפעול    היועץשה  בעובד
 שהם. כל אלייםציסו יםאכעובד, לרבות תנ ותת בגין זכויפונוס  לויותע כלהעסקתו  םסיו

 
  ל פי ע  ביןו  היועץת  יניפ   ל פי וסמך אחר, בין עמ  ל גורם כאו    ה,ודלעב הדין  ית  ע ע"י ביקבם יפיכך, אל 10.3

גורם אחר כלשהו, כי  פני   מפורש בהסכם "עובד", למרות האמור ב כ  לחברה ירותיו  הגיש ש  היועץת 
מ הצסזה,  ה   יםדדכימים  מגיע  שהכר  שכי  בגין    עץיו ל יה  ברות שיהן  תמכ"עובד",  כולו פרוים    , יקט 
זה  ע  יועץ ל  ה שולמש  רהתמומהם(  זיאחו  בעים)ש  70%הינו   הסכם  פי  " ל  המוסכם  השכר  )להלן: 

 ד"(. בכעו
 
י  זה, בה ייטען כ  הסכםאו תביעה הסותרת  גש דרישה ו/, ביום בו תוחברהיהיה חייב להשיב ל  היועץ 10.4

כר  לשמעל    ברההחמבל  שקי  יםפ ודעכל התשלומים ה  , אתהחברהל  יר ששכד  בעוינו  ה  היה או  ועץיה
 עובד.  ם כוסכהמ

 
 

    וחיטוב חריותא 11

התחייבויות    ועלגר  יבלמ 11.1 פי   תהשירונותן  מכל  ע כ הס  על  ו/או  זה  דין,  ם  פי   השירותל  שא  יי  נותן 
ו  ופו ו/א ם לגגרהילל  שעלוש  ו נזק לרכואו/ן פגיעה גופנית  לת עליו על פי דין בגי בלעדית בחבות המוט 

ה  ש מעאה מוצכת רם  שייג  ןן ועובדיהליהמנהייה,  יר ו/או לע  ברהלח  רבותל  ,הושכושו של אדם כללר
כרו על  ו/או קבלנים וקבלני משנה שנש  או מי מטעמו/ו ומעובדי  או מי ו/  נותן השירותחדל של  מ  או

 . ו בקשר עמןא ו/נשוא הסכם זה     ת ביצוע  התחייבויותיוידו, במסגר

חר  אלכל אדם    או/ ו ועובדי ל  י כל דיןל פם עגיעי המ  ויצדמי נזק או פי  ם כלייב לשלמתח   ותיר שה  נותן 11.2
ה/ו  רותושיב  מצאהנ לגוףפו או  נזק  עקב  עבורו  ו  ו/או  על  במסג  או/לנפש  ביצוע  לרכוש,  רת 

 . עמן הסכם זה ו/או בקשרהתחייבויותיו על פי 

  יעה שתוגש נגדן ו תב ישה ו/אב דרעקט  וחלס"ד  פ  ירייה בגיןע ה  ה את החברה ו/אוישפ   נותן השירות 11.3
על    יועץל תודיע    רהשהחב  איובתנ,  יללע  יף זהעכאמור בס   לו  ראיאח  ותיר שנותן השין  עני לכל  ר  שבק

 חלוט. להתגונן עד למתן פס"ד    יועץלר כאמור ותאפש הביעו/או ת דרישהקיום 

להלן,  פורט  כפי שי,  רותתן השינוים על ידי  ח בעצם עריכת הביטו  לעיל ו/או  14.1בסעיף    אין באמור  11.4
ע   סכםי ה ל פהי ע ריות כלשמאח  השירותן  תנו  כדי לשחרר את  ו/או    על ל  י להט  אוו/ן  דיכל  פי    לזה 

 ה ו/או בדין. לאמור בהסכם ז עברנוספת מחובה  החברה  ו/או העירייה 

  כם זה, הספי האמור ב  פי כל דין ו/או על-על  נותן השירות של  יו  והתחיבויות יותו  מבלי לגרוע מאחר 11.5
ל  "( ע ם: "השירותילן  )להזה  סכם  ם נשוא הותי ר תן השימ  תילח לפני מועד ת  רות כין השייב נות חימת

, על שמו, על שם קבלני  על חשבונו הוא  ייםכוש ולקים לרמשך כל זמן מתן השירותול,  ועבורו  א/ו   דוי
לת מטעמוהמשנה   בהתאם  בנספח  ,  המפורטים  המהווה    2נאים  זה  נפחלהסכם  בלתי  ממנו    רד לק 

"אישלן)לה בי:  נור  השירות"טוחי  חברת(,  "יטוחיםהב "ו  א   ותן  כדין  רשימוהוח  ביט  אצל  ל  ו לפעת 
 ל. שראבי

 :היועץי וחיטב 11.6

  יועץה הדין, מתחייב   ו על פיו/אזה   הסכם  על פי יועץה ל תו שויויביותו והתחימבלי לגרוע מאחר 11.6.1
זה )להלן:   הסכםשוא  ותים ניר זה ו/או לפני מועד תחילת מתן הש  הסכםל  ע   לפני מועד החתימה

ו/או  "השירות  ידו  על  חשב ים"(  על  ולקיים  לערוך  מביניהם(,  )המוקדם  עבורו  ו/או  ונו  מטעמו 
נשותקופת מתן הש   כלך  במש כל תקופ   זה  הסכםא  ירותים  ב פורה אחרת כמ ו/או  זה    הסכםט 
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ה את  מקצועית,  אחריות  ביטוח  ביטבילעניין  חברת  באמצעות  להלן,  המפורטים    וח טוחים 
 "(:  הביטוחיםאו " "יועץה ביטוחי : "ית כדין לפעול בישראל )להלןהמורש

 ;אחריות כלפי צד שלישי 11.6.2

או    מעשה דין בשל    פי-על  ועץיה  ו של יותאחרהמבטח את  שי  צד שלי פי  לכ   ותביטוח אחרי (א)
בקשררשלמחדל   גרמועם    ני  אשר  השירותים  נזק  ה  פגיעאובדן  ל  מתן  ו/או  או  לגופו 
ו/לרכוש אדם  כל  של  שוג   אוו  ל  הואף  הקשור  הבכל  בקשר  שירותימתן  , הסכםה   עםם 
 . הו/או עובדיה למנהליו/או    חברהל  קנז  או פגיעה לרבות

 . וחקופת הביטלאירוע ובמצטבר לת (₪מיליון ) ₪  1,000,000ות  חריהא ות גבול (ב)

  יועץ הצצות, בהלה, חבות  אש, התפות מ: בדבר חבות הנובע  להגבלותה אינו כפוף  ז ביטוח  (ג)
ק קבלני  פיוכל בגין   ו/או  משנלבם  ועובדיהםני  סנה  מתקנים  פגומים,יטא,  זיהום    ריים 

ו צפוי,תאונתי מקרי  הרוה  היתבש  בלתי  מזי  כלמ עלה  שבתה,  או משקה, ק במאכל  דבר 
שלם חייב ל   יועץהלגבי עובדים שי )למעט  מ לאו  וחיט לבסד  צד המוחלוף מוכן תביעות ת 

 .וח לאומי(נם דמי ביט בגי

שלישי  כלפי    ותי האחרח  טויב סת  לי פו (ד) ידי  ע  ערכת נה צד  אישור    2נספח  פי  על    עץיוה ל 
לתור   יועץה יטוחי  ב את  חב  עובדיההשפות  ו/או  מנהליה  ו/או  "יחידי      חברה  )להלן: 

ותוטל    טח"(המבו מהיה  מהעל  ש/ ומעשה  ל ות  י אחר  םי  רשלני  מחדל    ו א/ו  יועץ הל  או 
עמנהל  ו/או  "אחריות  וףפכ ב  ,דיובויו  פיו  בתולצ   לסעיף  על  כאילו  יחהביטוו את  א יר"  ם 

 וטח. מב י האחד מיחיד כל עבור   כו בנפרדנער

שימושו, של ו/או    רכוש בבעלותו  שאינו  חברההרכוש    כי  רשוח מצוין במפ בפוליסת הביטו (ה)
פועל    ש עליו כוהרל  )למעט אותו חלק ש   י צד שליש  ושכרכ  ח זהצורך ביטו , ייחשב ליועץה
 . ת(ישירו יועץה

 ;חבות מעבידים 11.6.3

ש( ח חדנוס)  ןהנזיקי  פקודתפי  על    יועץהשל    תואחריוהמבטח את  בידים  מעחבות  ח  טובי (א)
העובדים המועסקים על כלפי    1980  פגומים, התש"ם  יםמוצרל  חוק האחריות  "יאו עפ ו/

:  )להלן  מקצועיתאו מחלה  /ו  תאונת עבודהין  גב  הסכםהעם  בקשר  תים  במתן השירוידו  
ביטוח"(  ר"מק כי מהם  מל שייגרמו  ה  בכל  ח  משך תקופת הביטוב  ודתםעבעקב  ודי  תוך 

 . הסכםה םע רבקשתן השירותים במ הקשור

 ות מעבידים: חב ח ריות בביטו האח לות גבו (ב)

 לתובע.  ₪ 6,000,000 (1)

 הביטוח.  ובמצטבר לתקופתלאירוע  ₪ 20,000,000 (2)

מעבידיםילביסה  הפול  (ג) חבות  תכלול  טוח  חבו  בודה עת  שעובדבר    הגבלות  לא    ת ומנוחה, 
ק  יועץה וכלפי  וקבלני  ו  א /בלנים  ו   םעובדיהאו  /משנה  כמעביד   ועץיה)היה   ,ם(ייחשב 
 . ועסקים על פי החוקוער המ נ  עסקתבדבר ה ם והן ות ורעלייונ יתפ

לשפות    תורחב  חוביט ת הליס ופבזה כי    ל ולהלן, מוסכםבלי לגרוע מהאמור לעימ בנוסף ו (ד)
ם מי מה  כי   ה ביטוח,קר מ  קרות  יןינע לונקבע  היה    ,  יה חברה ו/או מנהליה ו/או עובדהאת  

 . יועץהמי מעובדי  כלפי    מעביד כלשהןנושא בחובות  

זכות  סעיף מפורש בדבר ויתור על  ביטוח תכלול  פוליסת הה כי  ומוצהר בז  סכםו כן מומכ (ה)
)תחלו ה של  הף  עובדיהחבה   ילפכ  יועץהמבטחי  שיבוב(  ו/או  מנהליה  ו/או  ובלבד     רה 
 . זדוןבלנזק  םם שגראד ת א יחול לטובהתחלוף ל תוכז ר הוויתור על דבהאמור בש

ב (ו) האמור  כי  זה,    11.6.3ף  סעילמרות  חבות    יועץ המוסכם  ביטוח  לערוך  שלא  רשאי 
ב כאמור  הביטוחמעבידים  עריכת  במלו(2נספח  )   אישור  א,  בחלקו,  או  הפטור או    ולם 

מתחייב כי במידה    יועץ ה .  יחול כאילו נערך הביטוח במלואו   לן לה  11.6.15כאמור בסעיף  
את הביטוח    יועץ ה ך  יערו   , זה   כם הס   ם ר ע בקש   לחברה ם  השירותי   רך מתן צו ויעסיק עובדים ל 

מן האמור   הביטוח  אי וב זה      11.6.3ף  בסעיכמתחייב  עריכת    רהלחב וימציא    2נספח  )שור 
 . יו פח נס   על   זה   כם ס ה אישור כנדרש על פי  

אינו עורך ביטוח חבות    יועץוה ובמידה  ל  לעי   11.6.3בסעיף  האמור  י לגרוע מנוסף ומבל ב (ז)
  מתן השירותים מועד תחילת  מאוחר  א י, לברההחלהמציא לידי    יועץ היב  תחימדים,  בימע

עובדיםרה  צההזה,    הסכם  נשוא העסקת  אי  "הצהר  בגין  לנוסח  העסבהתאם  אי   קתת 
 . יועץהכדין על ידי   מהא חתו יזה כשה  להסכם המצורפת, ((א') 2נספח )  "עובדים
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 ;יתמקצועות אחרי 11.6.4

גין  ה ו/או דרישה בתביע  דין בשל על פי    יועץה   תאחריו  אתהמבטח  טוח אחריות מקצועית  יב (א)
מקצועית  רשלנו שמקור  הפרת   בגין ו/או  ת  מקצועית  של  א  עשה במ  ן חובה  רשלני  מחדל  ו 

 .הסכםה  שר עםקב  םירותיהשן תמ  במסגרת דיו ו/או עוב יועץה

 . יטוחבר לתקופת הבמצט ע וברואיל (₪ן מיליו) ₪  1,000,000האחריות   ות גבול (ב)

  ו עיכוב שהייה אר, האיחואובדן שימוש,  מבדבר חבות הנובעת    להגבלות  וף ו כפינא  ח זה ביטו (ג)
אובדן  עקב    יועץ החבות  הרחבות בגין    כוללתוליסה  הפ   ו כן , כממכוסה  בעקבות מקרה ביטוח

לסוגב )מ  מסמכים ל  50,000  שלך  ל  ובמ₪  הבאירוע  לתקופת  היטוח(,  צטבר  ובעת  נחבות 
 . יועץה  עובדימי מל י יושר שא  ת אונומטעות, רשל ת,  מחריגה בתום לב מסמכו

של   (ד) את    יועץה באחריותו  הביטוחלהרחיב  מהאת  לשפות    פוליסת  ו/או  וחברה  או  /נהליה 
  יועץ ה  ידי   על  לב  וםבת  ושנעש רשלני    או מחדל  המעשל   םבגין אחריות שתוטל עליה    עובדיה

 .  בדיהעוחברה ו/או מנהליה ו/או ה פי כל יועץהת חבווזאת מבלי לגרוע מ בדיווו עאו/

ה (ה) בלכו  ביטוחפוליסת  רטרואקטיה  ין לת  תחולה  מועד  ממועד  מיום  בי  יתר  מאוחר  שאינו 
 . תחילת מתן השירותים

גילו   תכסהכן  כמו   (ו) תקופת  הביטוח  של  פוליסת  לאוח )שישה(    6י  תקדשים  תום  ת  ופחר 
אי    הינההביטול  לת  יע ם  בא  למעט)  וחיטהב לא  אי  בתנ (  האו מרמו/  הימרפ  שלוםתבגין  כי 
החלופביטוח    עץיו ה "י  ע  ךנער כמעני  מקביל  וס ייק  לפי  י  המבוטחת  חבות  לכסות  שנועד 

זו הביטו.  פוליסה  הכיסוי  כי  בזה  פמוסכם  על  יחי  זו  הרחבה  עלי  ורק  אך  ים  אירוע   חול 
 . בתקופת הגילויונה אשלרואשר נתגלו   טוחתקופת הבי לפני תום שעילתם

  ין יותו על פי דאחרמתקיימת    כל עודף  להחזיק בתוק  יועץהעל  עית,  ריות מקצואח  וחיטאת ב (ז)
 .זה על נספחיו הסכםאשר נעשתה על ידו בקשר עם  לכל פעילות 

 ;חבאש מוררכוש ביטוח  11.6.5

של  ביט הרכוש  וכ  יועץהוחי  ויובמי  וערכ שייכל  )אם  סזה  םהסכלרלוונטיים    היודה  יכללו  עיף  ( 
ו מנהליה ו/או  רה ו/א חבה   כלפי  יועץ הי  בטח ל משיבוב( שה)  תחלוףהת  זכוויתור על    דברב  מפורש
 . זדוןבם לנזק אדם שגר תטובול ל א יח חלוף להת  ותזכ ד שהאמור בדבר הוויתור על ובלב  עובדיה

  ת וא הלן  ול   לעיל  המפורטותביטוח  ות ההוראת ושודרי  אתידיעת מבטחיו  חייב להביא למת   יועץה 11.6.6
ב  השירותים ות  מה ממבטחיו  ומצהיר  במלואן  הז   הסכםהמפורטים  קיבל  כי  ות  ייבתח ה  בזאת 
 . ולהלן לעיל  כמפורטדרשים הנ טוחיםאת כל הביוך עבורו  לער

ציא  מזה על ידו ו/או מטעמו, לה  הסכםוא  מתחייב, לפני מועד תחילת מתן השירותים נש   יועץה 11.6.7
הל המפור  חברהידי  המסמכים  להאת  והמהולטים  חן  נפרד  לקוים  בהתא  הסכםמ  בלתי  ם זה, 

 "(:כי הביטוחמסמ": לןזה )לה  הסכםפים המפורטים בוההיק  לתנאים

בי (א) קיום  ל  יועץהטוחי  אישור  המצורף  לנוסח  כ  הסכםבהתאם  "   2נספח  זה  אישור  )להלן: 
 . "(יועץה ביטוחי 

ה"(  יש: "הדר )להלן  חברההבכתב מ  קבלת דרישה, בכפוף לילמהאמור לעלי לגרוע  בנוסף ומב (ב)
הביט ) באישור  ואין  לידע  המת  א  וחככל  כי    יועץה(  חברהשנדרש  ם  ימי  14ך  בתומתחייב, 

העתקים מפוליסות הביטוח אשר נערכו על ידי    חברהלידי ה  שה, ימציאקבלת הדריממועד  
לנדרש  יועץה פעיל ובקשר    בהתאם  נשוא  עם  כי ם  מוסכזה,    הסכםותו  ימציא    יועץ ה  בזה 
חלקי  חברהל בלבדוהפוליס   את  זו  להתקשרות  הקשורים  כי  .ת  מ  מוסכם  סחריים  נתונים 
 . חקוים על פי תנאי הסכם זה, יימ שירות לם  שאינם  רלוונטיי סווגיםמ

יוכל    אשר   טוחת הבידרישוקיומן של  ישור על  א יל ממבטחיו  להמציא במי  יועץהלחילופין, 
בנסנכללאינן   הבי פות  תחולכג )(,  2נספח  )  טוחח  מועד   : רטרואקטיבי,  ון  אחריות  ה  גבול 

 . (ריות מקצועיתאחצד שלישי וח , בביטוספציפי לפוליסה

, כאמור, לא תפגע ו/או  (1)  'נספח אם  הביטוחי  שור בדבר עריכתי הא   המצאת  כיה  זבם  סכמו (ג)
 זה, על נספחיו. הסכם על פי יועץהחייבויות לא תגרע מהת

(, כאמור,  הינה תנאי  (1)  ' פח אסנ)  יועץ ה יטוחי  אישור בת  אהמצכי    יועץ המוסכם בזה על   (ד)
  יועץ היוכל    לאור,  (, כאמ(1)  'נספח א)   יועץהאישור ביטוחי  ללא המצאת  זה ו   הסכםיסודי ב 

  ה כי אי המצאתבז  על אף האמור לעיל, מוסכםזה.    הסכםמתן השירותים נשוא  להתחיל ב
הביטוח  יסו  מסמכי  הפרה  תהווה  לא  אלא  דיבמועד  עד  מומ  ימים)עשרה(    10ו  חלפאם  ת, 

 . המסמכים כאמורבכתב, להמצאת  חברהבקשת ה

כלפי    יועץהאחריותו של    ת בין היתר אתו לכסו בחור לעיל יזה    '11.6בסעיף  כאמור    יועץה וחי  ביט 11.6.8
כמו כן יורחבו    למעבידם(  חשביי  יועץהוות מעבידים היה  )לעניין ביטוח חבקבלנים וקבלני משנה  
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ל על מי מהם עקב בגין אחריות שתוט   הו עובדי ליה ו/אהאו מנ /חברה ואת הלשפות    ועץי הביטוחי  
 ."(המבוטחי )להלן: "יחיד  יועץהרשלני של  ה ו/או מחדל מעש

בתוקף    יועץה על   11.6.9 כלהחזיק  הנדרשיםאת  הביטוחים  נשוא  ל  השירותים  עם  זה,    הסכם  בקשר 
וח  את ביט  ע ממנו, בלי לגרולעיל ומר  נוסף לאמוזה בתוקף. ב  הסכםקופה בה יהיה  ך כל  התבמש

 . לעיל )ז( 11.6.4עיף בס כאמור להחזיק בתוקף   יועץהאחריות מקצועית, על 

ביטוכ  יועץה   עלה  בזמוסכם   11.6.10 שליי  צד  מקצחי  ואחריות  אחריות  ועישי  בגבולות  ייערכו  ת, 
משותפים. אחריות  כגבולות  ולא  בנפרד  פוליסה  לכל  של   ספציפיים  במקרה  כי  בזאת    מובהר 

פח  נס)  זה ובנספח אישור קיום הביטוחים 'נספח אב מפורט אחריות הל גבול ה וח משולב, יוכפביט
2). 

הסר   11.6.11 סכומיבהר  וב מ  ספק למען  כי  האחריו  ו/או ביטוח  ה  זאת  ו/או  גבולות  הביטוח  תת  נאי 
במ  המתחייבים האמור  ובאי  הסכםן  עריכ זה  ביטוחישור  דרישה  2נספח  )   יועץה   ת  הינם   ,)

לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את    יועץה  , ועליועץה ל  מאלית המוטלת עמיני
א  מצהיר ומאשר כי הו   עץיוהם.  תאו תנאי הביטוח בהא/ו   ריותאחו/או גבולות הסכומי הביטוח  

ה כ   לותמנוע מלהע  יהיה כלפי  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  מי מהבאים מטעמ  חברהל    ו ו/או 
עם   לסכ  זה  הסכםבקשר  ובכל הקשור  לתנ/ומי הביטוח  ו/או  האחריות  לגבולות  אי הביטוח  או 

 כאמור לעיל ולהלן. 

עה בתקופת  ם ו/או לשנותם לרי לבטלשאינו ר פיו המבטח א   מפורש על   יתנא   יכללו   עץיוה ביטוחי   11.6.12
אם  הביט אלא  ל  נשלחהוח,  כך  רשום    חברהול   יועץעל  בדואר  בכתב  יום  )שלו  30הודעה  שים( 

תחייבו כי לא יהיה תוקף לביטול ו/או שינוי לרעה  י  יועץהטחי  בו לעשות זאת. מכוונת   מראש על
טרם  ובמור לעיל  אכתב כב  הודעהאם לא נמסרה      או עובדיה ו מנהליה ו/חברה ו/א שכאלו לגבי ה 

 עד מסירת ההודעה.ושים( הימים ממול)ש 30חלוף 

י הביטוחים  על פ   יועץ הוחי  ין ביטכי איזה מב  חברה ול  יועץ יודיע ל  יועץהבכל פעם שמבטחו של   11.6.13
(  2נספח  )  יועץהטוח  בירי  שופח איר בנסת האמו, לרבו"יועץ החי  טוביזה "   11.6סעיף  לפי  נערכו  ש

לערוך את אותו    יועץהמתחייב    יל,לע   11.6.12כאמור בסעיף    ה,עונה לרמש עומד להיות מבוטל או  
י לרעה  לפני מועד הביטול או השינו   ח חדש,ריכת ביטואישור ע  חברהדש ולהמציא להביטוח מח

 של הביטוח הקודם, כאמור לעיל. 

ך  ערדמים לכל ביטוח הנ ע כי הינם ראשוניים וקובפיו ייקורש על  מפ  ו תנאיייכלל  יועץה ביטוחי   11.6.14
היל  ע מבטחי    חברהדי  שיתווותמ  יועץהוכי  בדבר  תביעה  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  כל  על  ף  רים 

  –הביטוח התשמ"א    חוזהלחוק    59ו זכות כאמור  בסעיף  ו/אטענה    . לרבות כלחברהביטוחי ה
 . החיוכלפי מבט חברהה י ח כפל" כלפ"ביטו  ולרבות כל טענת  1981

מהאמור 11.6.15 לגרוע  ולהלן,    מבלי  וכי    יר,מצה   ץיוע ה לעיל  טענה  כל  לו  תהיה  דא /לא  ו/או  ו  רישה 
ו/או המשמש    יועץה ל  לותו שבגין נזק לרכוש בבע     חברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תביעה כנגד ה

הרכוש שנערך  ביטוח    שיפוי בגינו על פיל  זכאי  יועץהזה ואשר    הסכםתן השירותים נשוא  אותו במ
מכל      ובדיהו עו/או מנהליה ו/א   חברהת את הטר בזאפו, והוא  לאו(  אםין  על ידו )בין אם נערך וב

אולם מוסכם בזה  (.  יועץהזק כאמור )לרבות בגין ההשתתפות העצמית המוטלת על  אחריות  לנ
  רם לנזק בזדון.ם שגמור לא יחול לטובת אדכי הפטור כא

לשלם    יועץה 11.6.16 דמימתחייב  ה   את  בגין  המפוליסו הביטוח  "  11.6סעיף  בטות  פורת  חי  טוביזה 
ידי  (2נספח  )  יועץהיטוח  ב רי  שופח איר בנסת האמולרבו ,  "ועץיה , וכל תשלום אחר שיידרש על 

בלי לפגוע  ליסות כלשונן, ומת הפווד ולמלא ולקיים את כל הוראן במועחברת הביטוח בקשר לה
הורבכלל על  לשמור  האמור,  הנכלאות  יות  והזהירות  בהבטיחות  הבפלות  ככל  יטוליסות  וח, 

הפוליסות תהיינלוודא  ו   ולדאוג   שקיימות  משך כל תקופת מתן השירותים בקשר  ב   ה בתוקףכי 
לג  זה.  הסכםעם   ומבלי  לעיל  לאמור  ממבנוסף  מתחייב  רוע  ביט כ   יועץהנו,  את  אחי  ריות  וח 

 . לעיל )ז( 11.6.4ר בסעיף מוכאזיק בתוקף מקצועית יח

על פי  ה לתביעה  ות עילהול אירוע העלול ללמנהליו על כ  עם היוודע  החבר חייב להודיע ל מת   יועץה 11.6.17
לשתף    יועץ ה ועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב  ת מקצביטוח אחריו

ה  פעולה נוגד    ברהחעם  אינו  ככ יועץה אינטרס    אתככל שהדבר  ל,  שיידרש  מימוש תביעת    שםל 
 . יועץה  על פי ביטוחי רהחבש זכויות ה ימוים ו/או מ חליט להגישה למבטח ת חברהביטוח אשר ה

חברה ו/או מנהליה  יהיה אחראי לשפות את ה   יועץ הולהלן,  לעיל  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור   11.6.18
ובע מהפרה ו/או  כיסוי ביטוחי הנ  עקב אי  םמהנזק אשר ייגרם למי  ין  מלא בגבאופן      ו/או עובדיה

או  /ו  ו/או מנהליו  יועץה   וח שלא בתום לב על ידי סות הביט מפוליתנאי איזו  י מ אי קיום של תנא
על    יועץהכפוף לכך כי האחריות ו/או חובת השיפוי מוטלת על  ב  מהעובדים המועסקים על ידו,  מי
 הדין. על פי  זה ו/או הסכםפי 

לעי 11.6.19 לאמור  ומבנוסף  לפב ל  האמולי  בכלליות  לגוע  בתום  הפרה  כי  בפוליסות  ייקבע  אי    בר  ו/או 
בתוק של  יום  לב  מ ם  איזו מפול תנאי   ידי תנאי  על  לרבות, אך לא מוגבל,  ,  יועץה  יסות הביטוח 
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  מו, לא ו/או מי מטע  יועץהנעשו בתום לב על ידי  תן הודעה ו/או איחור בהגשת תביעה ש במאיחור  
 אלו.   לקבלת שיפוי על פי ביטוחים  נהליה ו/או עובדיהמ חברה ו/או יפגעו בזכויות ה

  חברה יא ללהמצ  ץוע יה , מתחייב  יועץהי  ד תום תקופת ביטוח ממועה( ימים  )שבע  7  -יאוחר מ    לא 11.6.20
הב  עריכת  אישור  )יטאת  בסעיף  2נספח  וח  כאמור  ביטוחי    11.6.7(  הארכת  בגין    יועץ ה לעיל, 

נו ולהמציא  מתח   יועץהספת,  לתקופה  לחזור  ביטוחאייב  אישור  במו( 2נספח  )  יועץה י  ת  עדים  , 
  זה   הסכםוחים בהתאם לאמור בחויב בעריכת הביט ממדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו  ם,  קוביהנ

 פחיו.  על נס 

י  יועץה 11.6.21 כי  ביטוחי    דועמצהיר  אישור  שהמצאת  מתלה    (2נספח  )  יועץהלו  תנאי  הינה  כאמור, 
תחילת    את  יועץ הלמנוע מ   תהא רשאית  חברה ותים וההמשך מתן השיר לתחילת ו/או ל דים  מקו

המ ביטומתן השירותים כאמור במקרה אישושך  ו/או  כא2נספח  )   יועץהחי  ר  הומצא  ,  לא  מור, 
 כנדרש.מוסכם ה במועד

יקתם,  , המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיועץהאין בעריכת ביטוחי    בזה במפורש כי  מוסכם 11.6.22
ו  ו/א  הממי מטע  או על/ו   חברהות כלשהי על הלהטיל אחרי ם, כדי  י י ו/או בשינו   חברהעל ידי ה 

כד  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  ו/אלצמצ י  להוות  מאחריותו ם  כלשהי  בצורה  לגרוע    ו 
דין ו/או כדי להטיל אחריות כלשהי  הזה ו/או על פי    הסכם  על פי  יועץהשל  תחייבויותיו  או מה/ו

 .זה  הסכםם שר עבק ה מם מטעו/או על מי מהבאי חברהה על

  יועץה מסמכי הביטוח לרבות אישור ביטוחי  המצאת    ת או אי י המצאמובהר כ   ספק ען הסר  למ 11.6.23
פי    -על    יועץה ייבויות  ועד, לא תפגע בהתח עיל במל  11.6.20   –ו  11.6.7ר בסעיפים  כאמו(  2ספח  נ)

 זה, על נספחיו. הסכם

וח )מסמכי  יסות הביטפולשורי הביטוח ו/או העתקי  אי  דוק אתלב  ת()אך לא חייב   תרשאי   חברהה 11.6.24
יידרש  וי או תיקון שמתחייב לבצע כל שינ  יועץהאמור לעיל וכ  יועץהו על ידי  יומצא  הביטוח( אשר

 . "יועץה י ח טוביזה " 11.6סעיף  על פי   ויותיויבמנת להתאימם להתחי  על

ומתחי  יועץה 11.6.25 הביקיב  מצהיר  זכות  של  כי  )הפול   חברההורת  הביטוח  למסמכי  ואת  יסביחס  ות( 
י הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט  ראת אישו את הפוליסות ולבדוק    הכותאישורי הביטוח וז

על מי מטעמ  חברהילה על ה טלעיל, אינה מ  יא לגבי הפוליסות  ות שה ל אחריוכ כל חובה    הו/או 
  ובה ואין בה כדי לגרוע מכל חעדרם,  לגבי הים, ותוקפם, או  פורי הביטוח כאמור, טיבם, היקואיש

 דין.הה ו/או על פי ז  הסכםפי   על יועץה שהיא המוטלת על 

לעכב כל סכום לו הינו    תאיה רשיהי ת  חברהוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי הבנ 11.6.26
פי ת ע   תזכאי "   11.6סעיף  נאי  ל    יועץ הביטוח  רי  שופח איר בנסת האמו, לרבו"יועץ החי  טו ביזה 

לזכו(  2נספח  ) העומדת  הה  בקשר  יועץה ת  מהתמורה  נשוא  עם  וב  םהסכתקשרות    תנאי זה 
 שבעה( ימים מראש.  ) 7ב, , בכתיועץעל כך ל השהודיע 

בהתאם למוסכם    יעההתב   בכי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישו  חברהבזה על הוסכם  מ 11.6.27
ל , יוחברהעל ה )באם נגרמו( בקשר עם    חברה י הוצאות שנגרמו להמעוכב בניכו   הסכום  יועץשב 
 . , כאמורהביטוחיעה לתגמולי התב

דבמפורש  בזה  מוסכם   11.6.28 לתשלום  האחריות  הביכי  ומי  חל טוח  העצמית  על  ההשתתפות    יועץ הה 
 זה.  הסכםבקשר עם  החברם הטעו/או על מי מהבאים מ חברהכל מקרה לא על הבלבד, וב

ות  רישלמלא אחר כל ד  יועץהזה לעיל, מתחייב    הסכםבכל מקום במור  מבלי לגרוע מהאבנוסף ו  11.6.29
הח לביוהוראות  חוק  וק  לאומי,  בריאוטוח  מ ביטוח  התת  הצווים,  וכל  וכדומה,  קנות  מלכתי 
עובדים  ה שכל פן , אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, באו נ"ל, ובעיקרי החוקים השהותקנו לפ

זה, לרבות שליחיו ואלה שיועסקו באופן מקרי או    הסכם  שואהשירותים נ  שיועסקו על ידו במתן
 נ"ל. ויות שעל פי החוקים ה הזכזכאים לכל  זה, הסכםתקופת   משך כל היו בכל עת וב, י זמני

כל   11.6.30 כי  בזאת,  "  11.6סעיף  בהוראה  מובהר  לרבו "יועץהחי  טוביזה  האמו,  בנסת  איר    רי שופח 
לביטוח  (  2נספח  )  יועץה יטוח  ב באאינבקשר  ה ה  הוראות  של  מכוחם  לגרוע  בר בד  הסכםה 

 ן. ו/או על פי הדיזה  הסכםבלנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים  יועץהשל   אחריותו

  יועץ ה ביטוח  רי  שופח איר בנסת האמו, לרבו "יועץ החי  טוביזה "  11.6סעיף  הוראות  י  הר, כמוב 11.6.31
 . הסכםשל ה  פרתן מהווה הפרה יסודית, וההסכםה  ריהנן מעיק(  2נספח )

זה    הסכםי  את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פ  יועץה או לא האריך  ם ו/לא ביצע ו/או לא קיי 11.6.32
דין,  העל פי    או  זה  סכםהפי  ל  ה בלי לפגוע בזכויותי, מ תרשאי  חברהחלקם, תהא ה במלואם או ב

נספח  כי עם הצגת    חברהעל ה  ם בזהכוסמ   זה.   הסכםי  לפ  יועץל  הנ לום המגיע ממתש   לעכב כל
  יועץ שולם ל , י חברהולמוסכם על ה  הסכם(, בהתאם לנדרש על פי ה2נספח  ))  יועץ האישור ביטוחי  

 כאמור. הסכום המעוכב, 
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 נים  יוד ענייגר נהיעדת מידע ואבטח ,תדיוסו 12

המהווה    3ספח  נה על  ז  ין ולחתום בעני  ינים ניע   וד גני  עדרוהיע  דמיבטחת  ת, אסודיומור על  ב לשיתחי מ  ץיוע ה
 מהסכם זה.  נפרדחלק בלתי 

 
 והעברת זכויות כםהמחאת ההס 13

את   יועץה 13.1 לבצע  רשאי  היועץ  .מועצבהתחייבויותיו  כל    מתחייב  לנו  לו/א ביר  העאי  או  /ו  המחות ו 
אפיןבעקיו  א ישרין  במ ר,  לאח  להסב חלק  סכם  ה ה  ת,  כל    ות ויזכ הו/או    יות בוי חיההת   ,ממנוו/או 

 . בעות ממנוהנו

מניות ו/או   ברנה זכויות ו/אויה(, לא תועופציה )אם תהוהא  סכםההי במשך תקופת ב, כמתחיי עץיוה 13.2
במניות    תוקצינה ו/או  בס  ליבעבספק  עהעולר  שיעוב  פק,המניות  עה  )ל  אחוזי10%שרה  מה(    הון ם 

בסבבע  ואו/ פק  בס  המוקצהומונפק  ה המניות  הפק,  לי  ניםאמתלפי  למ ,  כלשהו    לצד  ה, ז  עדוכון  ג' 
בקש את  י  היועץכאמור,    ו/או העברה  לבצע הקצאה  עץהיו  בקשבכל מקרה שבו י  ר"(."הנעב  ן:הל)ל

מי של  לפחות    אישורה  )בטרם ם  מיי  30אביבים  להכוו  מראש  אתבצנה  ו/או  עבר הה  ע  ההקצאה  ה 
ואמורכ תובכ(  פ   ך תב,  מרטימתן  ובעלי  על    םלאים  תהא  יביאב   מיתיו.  מניוהנעבר  לא  ש  ית שארם 
היה מי  י סעיף זה תרה בניגוד לתנא העב  לכאמור. בכל מקרה ש צאה  או ההקו/ה  אשר את ההעברל

זה  אביבים   הסכם  לבטל  לרשאית  מבלי  מידי,  א  ועגרבאופן  סעד  ובמכל  בוייפיצ  זהכלל  חר  גין  ם 
 ר מוכא ף זהה של סעיהפר

 

   נהמש קבלן תקהעס 14
   .נהמש ןבל קל  תוהשיר עיצוב תא העבירל אי רש אינו יועץ ה, ללככ 14.1

  קבלן ב  להסתייע  ליועץ(  ובכתב  מראש)  לאשר  ברהשל הח  המכרזיםועדת  ת  אירש  דיםוחמי  במקרים 14.2
  התנאים   כל   נההמש  לןקבב  יימיםמתק   כי  ראשמ  דא יוו  היועץ ,  המכרזיםועדת    כן  אישרה.  שנהמ

 . חיופנס   על זה כםבהס המפורטים

  כם הס  י "עפ  מאחריותו  ועץ הי   ת א  ר לשחר  יכד   ,הנמש קבלן    סקתלהע  המכרזים  ועדת   כמת בהס  יןא 14.3
  .זה

 . ההסכם של יסודית  רההפ תהווה זה סעיף רתהפ 14.4

 

 עובדים מקצועיים 15
  / ותלאדריכ הנדסאי    ן/  בניי   דסאינוסף אחד לפחות שהוא הנעובד  כלכלן ו  ואשהחות  לפ  אחד    עובדמציע  ל
  ל חישוב,תן שירות שמ בשנים לפחות    2ניסיון מוכח של    אלו  דיםעובמולכל אחד  אדריכל/    /ס בנייןדנהמ
 .  וביוב רכות מיםמעה למקהי  דמיתוח וים בתחום היטלי פל חיובש  היקדבו

    גשת ההצעה(ימים לאחר קבלת הודעת הזכיה )אם אין לו את המידע בעת ה  7על המציע להציג 
 יד. מעב -עובדיחסי  ולא באמצעות  פרילנסרים/ות התקשרותבאמצע  ניתן לקבל שירותים אלה 

 

 קיזוז  זכות 16

  עשוי  ץיועהש כספי חיוב לכ  זלקז זכות יהתה,  בלבד ולה, חברהל  כי, בזה מסכימים להסכם הצדדים 16.1
 . חברהמה  ץעליו שיגיע םסכו מכל, חרתא  הסקמע  או סכםהה ואנש  העסקה ךמתו לה חב היותל

,  לאחריו  אם  יןוב  תשלומו יפנ ל  אם בין, בחשבון תגלווי  היה,  לעיל ר האמו מכלליות רועלג ילבמ 16.2
  עקבותב תגלויש םהסכומי לקזז תאירש חברה ה  תהא, לשהםכ  וייםליק  או/ו  וקיםדי אי, טעויות

 .החבר המ  ועץלי  יע יגש  או/  ו גיעהמ םסכו מכל,  לעיל ראמוה

 
 בלעדיות  עדריה 17

 . םהצדדי  משני וכלשה דלצ  תעדיובל וצרי  הז כםהס אין

ת,  להפסיקו בכל עבעצמה ו/או באמצעות אחרים ו  ם של השירות ניהזכות לבצע פריטים שו  לחברה שמורה
 . וןנכשהחברה תמצא ל  כפי כלה
 

 סכםביטול הה 18
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זה  בטלל  רשאית  החברה במוקדמה  בהודע  רךצו  ללא  לאלתר,  הסכם  אאחות  קר ת,  מהאירד  יותר  ועים  ו 
 אים: הב

 .לאחר הגשתה םיו 30וזו לא הוסרה תוך רגל או פירוק  תביעה לפשיטת ועץ הי ד גנ וגש אם ת 18.1

ן של  ו ירעשל חדלות פ  רהמקובת נושיו או בל לטנה או מט כונס נכסים במקרה ונתמנה למנהל הפרויק 18.2
 . יועץה

 ון. קלש עמה שירה בעבי יואשם   היועץשה מקרב 18.3

 . זה םורטים בהסכמפ הת השירותים  לספק לחברה א עץ יוהמ צרם נבא 18.4

 ההפרה. עד יום ממו 14את ההפרה תוך ם זה ולא תיקן  הסכ היועץ פראם ה 18.5

 
 שונות 19

זה   19.1 הסכם  מתנאי  אסטייה  מסוים  בסבמקרה  מקדרו  תהווה  ת  לא  ילמדודיתקרים,  ולא  ה  נ ממ  ם 
שוו רגזי אח   לכלה  ה  בעתידמקרה  או  תמהש  לא  .ר  צתממלהשתהתה  השש,  בזכות  מהצד  ש  דדים, 

יאו בסדרת מקריםבמקרה מסוים  זה,  ם  סכה  ות לו עפ"י קנ ומהזכויות המ  ויתור על  , לא  ראו בכך 
 . תיות מזכויוזכו

  שא מכל  לה כל תוקף  הי י   חס למושאו, ולאם בידיהצד  המשפטיים בין  הסכם זה ממצה את היחסים 19.2
  ן ן בכתב ובי אם בכלל, בי  מו, ייהתקו  נו א ר ניתאשסכמה,  ה  או   יבות ה, התחי מצג, הבנ ה,  טח ן, הבתומ
בין  בע עוביו  רשפומבל פה,  ש  זה.  בר לכריתת הסכםן במשתמע,  לכל  יהיה תוקף  ת  י בהוראוינו לא 

 לו.  דדיםהצכל  ונחתם על ידי הסכם זה, אלא אם נערך בכתב

שיי 19.3 אוע  קבבמקרה  הוראה  מרהו  כי  אינה  סכםה  וראותהאות  נ /זה  לאכתנ ני/יתנת אינן  או  יפ ות  ה 
תוקףחסר ן  הינה/שהינ כלשהו  ת/חסרות  בכך  ל  ,מטעם  יהא  בח   יעשפ להי  דכא  לפגוע  וקיותן,  או 

בהוראה תקפה    ה כזה ההוראה תוחלף או תותאם ובמקר כם ההסואכיפתן של שאר הוראות  תקפותן 
 ית. אפשרביותר הה הרחבה צורב ם זה,כות הס אהורר מיצוי של פשיאאכיפה, באופן שנת ליתאו נ

בולפע  טתמנקיחברה  ה   ימנעותה 19.4 הפרתה  של  ע"י    מקרה  תתפר  עץיוה ההסכם  צדה  מור  יתכו  ש לא 
ניפרה ולגבי ההפרה ולא יהיה התחייבות שהולגבי אות ת  ד ממנה גזירה שווה לגבי הפרותן ללמוה 

דומו אואחרות,  החונותש  ת  השתמשה  לא  שהשתהתה  ה  בר.  בשמלהאו  מזתמש  ויות  הזכן  כות 
לההמו זה,הספי  על    קנות  י  ספרבמאו  ם  מסוימקרה  ב  כם  לא  ויתמקרים,  בכך  זכות    רוראו  על 

 ה. תייו וכמז

בית המשפט המוסמך לצורך  בלבד, ואלי ל הסכם זה הוא הדין הישרי הדין שיחול עכ ,וסכם בזאתמ 19.5
 . בדמך בתל אביב בלהמוסט  המשפזה יהיה בית   הסכם

  דאחד י ציד על   שתשלחה ל הודעכ זה.סכם מבוא לה כמפורט ב הן ה סכם זהצרכי לים כתובות הצדד 19.6
  ח בדואר רשוםמעת המשלו שעות   72כעבור דה  עי ל עהגיה  תחשב כאילו ל יהכתובות שלעלמשנהו לפי 

 . לים בחברהמקוב ה בודהבימי ושעות הע יד או מעת משלוח בפקסימיליה מסירה במעת שעות  4או 

 
 

 : חתוםעל ה םילראיה באו הצדדו
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 א( )לא למל ריףתע - 1 חפסנ

 
 1מתוך  1עמוד 

 
 

 __ ___ __ _ יוםמ   ___ _______סכם מס' לה
 
 

 רז. במכה שיזכ מציע ה להצעת אםבהת כןדעווי יצורף
  
כפי שיקבע בתעריף  תשלום עבור שעת  ה • ומכיל בתוכו  נותן השירותים הינו קבוע וסופי    עםם  סכבהעבודה 

ה העלויות  כל  והעקיאת  נסיעותעב  פות ישירות  כולל  השירות  עבודה  ,ור  משפטי,  שעות    , דיוצ   ,א"כ,  ייצוג 
ו  שרדי החברה לרבותהגעה לפגישות במ  , תדוחות  שהג  ,יםחומר   , תקה, סריקהפסת מסמכים, העדהצילום 

ומעבר להיקף השעות שאושר  ',  זימון עדים וכו  ,ו צדדים שלישייםא  רה חבה  קיום התייעצויות ופגישות עם
 . לא תשולם כל תמורה נוספת ,בהסכםר בתעריף מראש בהתאם למחי

 

ים  עם נותן השירות  םבתעריף בהסכ  בהתאם למחיר שיקבע   תהיה  ( 1)בודה  שעת ע  ם עבורשתשול  ורה התמ •
בכתב על ידי היועצת    ושרו לביצועועל וא ו בפבוצעשעות העבודה שי  'ותוכפל במס   (1)עבור שעת עבודה אחת  

  ע בכתב עלעבור שעות עבודה שלא אושרו לביצוינתן כל תשלום  בהר בזאת שלא י ומ   .המשפטית של החברה
 . ברהשל הח המשפטיתיועצת  ידי ה 

 
 

  ,תווה שכר טרחה מוסכםבכל משרות לפעול לקבלת שירותים  הלך תקופת ההתקמ בשאית  החברה תהא ר •
שייק עכפי  ומנהל  כסמנם  בע  הכספים  החברה  "לית  מההצלחה)של  מדורג"שכ,  בליגלו  , ריטיינר  ,אחוז    ט 

    '(.וכו
 

 
 

 תום: על הח ם באו הצדדילראיה ו
 
 
 
          _____  _____________               ______ __________ _ 
  ועץהי   "מבע 2010ביבים  אמי           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 " יועץהוחי "אישור ביט -   2נספח 
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 ______________ ____ ריך הנפקת האישור תא טוחים יבור קיום איש
כולל את  אישור זה אינו  ה. המידע המפורט בבביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט  מבוטח ישנה פוליסת  מכתא לכך שלטוח זה מהווה אסשור בי אי
יגבר האמור    קבועים בפוליסת הביטוחהתנאים ה   ן ר זה לביים באישום שמפורטסתירה בין התנאי  עם זאת, במקרה של  פוליסה וחריגיה. יחד תנאי ה  כל

 קש האישור. שור זה מיטיב עם מב בו תנאי באיוח למעט במקרה ש ת הביטבפוליס 

 ש האישור מעמד מבק פי העסקהוא מבוטחה מבקש האישור 
 .שירותיםנותן ה   םש שם

  .יועץ  
 . שירותיםה  מקבל  
 ______ ____________  בע"מ 2010מי אביבים   . אחר ________  

 _____________  ח.פ. _____________  .פ.ח
 __ ____________רח'  , ת"א 121נביאה הדבורה רח' 

 

 ביטוח ה סוג
חלוקה לפי גבולות  

 סכומי ביטוח  אחריות או

  מספר
 ה סהפולי

תאריך  
 תחילה 

אריך  ת
 סיום

ות/  בול האחריג
 סכום ביטוח

 תוקףים בסויים נוספכי

 אם לנספח ד' הת קוד כיסוי ביש לציין  מטבע  סכום 

 
 צד שלישי 

 
 _________ 

 
__ _____ 

 
_____ __ 

 
1,000,000 

למקרה  
ולתקופת  

 טוח. הבי
 

 
.₪ 

 אחריות צולבת.  - 302
 .הבהרח  -לני משנה קבלנים וקב – 307
 האישור  קשור על תחלוף לטובת מב וית  – 309
 המל"ל. כיסוי לתביעות - 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או  - 321

 האישור. מבקש -דלי המבוטח מח           
 שלישי.  צד כקש האישור מוגדר  מב – 322
 ראשוניות.  - 328

 
 עבידים ת מחבו

 
___ ______ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
6,000,000 

 לתובע
20,000,000 

פת  ו לתק
 .הביטוח

 
.₪ 

 
.₪ 

 ישור. הא ובת מבקשל תחלוף לט ויתור ע - 309
 בידם כמע היה וייחשב  -וטח נוסף מב - 319
 טח. המבו  של מי מעובדי          
 ראשוניות.   -328

 
אחריות  

 קצועיתמ
 

 רטרואקטיבית 
 

__ _______ 

 
 _________ 

 
___ ____ 

 
 _______ 

 
1,000,000 

למקרה  
פת  קו ולת

 הביטוח

 
.₪ 

 ן מסמכים. בד או - 301
 הוצאת לשון הרע.ובה השמצה די - 303
 האישור  לטובת מבקשחלוף יתור על תו – 309
 מחדלי   אוו/ בגין מעשי  מבוטח נוסף - 321

 ר. והאיש מבקש  -המבוטח           
 עובדים.  ה ואי יושרמרמ - 325
 ת. בפרטיו פגיעה- 326
 .וחביט  קב מקרה י ע עיכוב/שיהו  - 327
 שוניות. רא -328
 . שים(חוד  6תקופת גילוי ) - 332

 

 (: ג'נספח ד השירות המתאים כפי המצוין ב קו ש לציין את ש האישור, יבין המבוטח למבק הסכם ם בפורטיירותים המ)בכפוף, לש רוט השירותיםיפ
  .ובקרהותי פיקוח שיר( 084) מתכננים/ם( יועצי 038)

   וליסהביטול/שינוי הפ
האילרשינוי   מבקש  הביטוח    ביטול  אושור  עת  מאישל  בתקופת  לתוק  ביטוח,ה  תופוליסזה  ייכנס  אלא  לא  יום)שלוש  30ף  אחר ל  ים( 

 ו הביטול.למבקש האישור בדבר השינוי ארשום  דוארבכתב ב משלוח הודעה
 פוליסההמהדורת 

  הערות __________    ורהמהד פוליסה __________  חברת הביטוח

 האישור חתימת
 מבטח:ה
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 (א') 2נספח 

 סקת עובדים אי הע יועץה הצהרת  .1

 
 __ ________תאריך :           

 לכבוד 
 "( ברההח)להלן: " 2010מי אביבים  

   ,121בורה הנביאה  רח' ד
 תל אביב 

 א.ג.נ.,
 הנדון:  הצהרה. 

 "( יועץה)להלן: " ____. __________ _____________________  :  יועץהם ש

  ____________________.______________________ כתובת : 

 ."(החוז)להלן: "השירותים ו/או "ה  ______________________________________  ירותים : ש

 

 . עובדים י מעסיקשבנדון איננ  בחוזה האמור   יאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פנני מצהיר בזה א.

בות מעבידים בסידורי הביטוח  כלל ביטוח ח א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נ מאחר וכאמור בסעיף  ב.
 רכתי. שע

ערוך את ביטוח  ים שבנדון, אסגרת השירותיב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במהנני מתחי ג.
  עבידיםחבות מ  ( סעיף2ח נספביטוח )אישור השבנדון  ובנספח   החוזהפי   חבות המעבידים כמתחייב על

 . לחוזה

ם אמציא לכם נספח  ה ואעסיק עובדיבסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במיד רוע מהאמור בהמשך ומבלי לג ד.
 .שבנדון וזההח ביטוח מתוקן, כמתחייב על פי 

 
 אתי על החתום ולראיה ב

 
 בכבוד רב 

 

 )שם החותם(   ( יועץה)חתימת   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 סכם לה 3נספח 
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 בוד לכ     

 "( חברהה: ")להלן בע"מ 2010אביבים   חברת מי

                א.ג.נ.,   

 יינים ענ  ודגיות, אבטחת מידע והיעדר ניסודל  התחייבותנספח 
 __ ________ תאריך:

רכות  למע  לי פיתוחהיטו מה  הקי  מבתחום ד  וייוה, יעוץ ולשירות של בקרק  יענהמ   ,_______ _______   אני

 יב כדלקמן. מצהיר ומתחי  יקת חיוביםובד וביוב מים

לי .1 הההתקמסגרת  בש  י דוע  עם  יבהסכחברה  שרות  אחרת,  דרך  בכל  ו/או  ו תם  לידי כן  ו/או    י עתיגיעו 

ם,  חות, טפסימגנטית, דו"דיה  מ  פס,ודמר מ חולרבות:    ,רהחבלם  יו מידע הקשור ים ו/א, חומר ילרשות

תכונו תמ שרותינ ת,  ניטוט ,  המלצות,  שמ ם,  כתהלים,  פרוטוקולים,  ובותות,  הסכמים,  פרטי ,    פס"ד, 

ו/מ ש נות או  ועסקים  קבלנים   ירותיםני  ל  ו/או  בקשר  אחר  דבר  כל  יקברה  חוכן  אלה  להלן:    ראו)כל 

 "(.  מידע"

בי מתח  ניא .2 לפעול  למדע  למיס  חייב  דיכ  פי-על ייב  תח בהתאם  חול  לרבות  הפן,  הגנת    ני א .  ותרטיק 

 הפרטיות.  הגנתת חוק את דרישוידיעת עובדי ל יא להב  יב יחמת

ורק פעל בקשר למא .3 ולא  בר אמם הועצרכים שלשל  ידע אך  במידע שהגיע אלי בדרך    עשה שימושאלי, 

 . ןלהל 10ות סעיף  וראלה  וףפ בכ סיבה שהיאי מכל המידע לכל צד שליש את עביר אולא  חרת,א

עלמושא .4 מוח  ר  ביחס  סודיות  שבתוקףעעת  לידיק  ר  עבירוא,  דעלמילטת  לו    זקוקיםתפקידם    ובדים 

מנע כל פרסום  אן  וכ  במסמך זה כמפורט  יות  רת סודיבות לשמיחיובדי על הת חתים את כל עאבעבודתם,  

   שהוא. דרך שהיא ולכל גורםכל של המידע בלוי יו/או ג 

גישהשתי  ידעל  ו  ועסק שיהעובדים  ד מאח  כלשלדאוג לכך   .5 לו    כתב, ב  בייתחי  ידעלמהי  בדרך כלש  היה 

אפשרודקו למתן  הגישה  ם  המידע  כאמולמידע  ת  סודיות  להגנת  כמפר,  ז ורבתנאים  בסעיף  אנט    י ה. 

ל מסכ מוקדם  תנאי  כי  לרשותים  כלשהו  עובד  נוסח    מתו סכ התהיה  ה  החבר  העמדת  על  לחתום 

אין    זה.ך  מסמל נספח א'המצ"ב כ   ים"צוניחיים  רמגו  -  180-007"  והלבנ  א'  המצורף כנספחייבות  התח

 ה. החבר כלפי יואחריות  יי מהתחייבויותותי אפטור ור כדי לעל מסמך כאמ  דעובמת ה חתהב

 . נקוט כאמור לעילאים שפירוט האמצע  בקשתה,לפי חברה, ל  מציאלה .6

 . חרתא  עתקהה וכל צורת יס  תדפ, םהעתקה, צילו שכפול,לאחרים לבצע במידע שה ראתיק ולא עאא ל .7

תו של  הגע   ו ו/אועת אובדנרשים לשם מנידהנ  בטחה הא  יאמצע   בכלט  נקואהמידע ו   ר בהקפדה עלשמוא .8

 .  המידע לידי אחרים

ו  ו/א   החברהיני  לעני   שמיד כל מידע הנוגעאש,  ו/או בכל עת שיידר   דדיםבין הצההתקשרות  ם  לאחר תו .9

 דם מבניהם. המוק -מה  איה מתישמקבלת דראו ו/ ותר ם מתום ההתקשיו 14  תוךחברה עבירו לא

 : דע אשרשתמש במיאי לגלות ולהשרה אהי  כי  םמוסכ יל, לעור למרות האמ .10

כאידי  מצ  יותסוד   הפרת  לאל   הכלל  חלתנ   בגדר  להיות  הפך  או  נוהי 10.1 מידע  גילוי  מור אשר למעט 

 סמך יותר. או מו ך לנחלת הכלל לאמיןהפ ך מידע אשרהופ  אבעצם גילויו הו

ש  לדרוק  וחל פי  ת עמכמוסאו רשות    משפט מוסמך  בית  שתדריי  על פט  בית המשפר לשמסע  דמי 10.2

  נתן רש ותינימלי הנדמי רק המידע היינתן    לוי נעשה כאמור,הגי  בד. אםנדרשת בלדע, ובמידה הימ

שיג  הזדמנות נאותה לה ה חברלנת לאפשר  על מ ל כך שהמידע האמור נמסר הודעה בכתב עלחברה  

 י. לוי המונע את הג צו

רשות    כל זכות או  יל יק  להענ י  ד כצמה,  ע  הברחה  ידי-עלרה  חבע אודות ההמידי  ילוג  בעצם ן  אי ר לי שברו .11

 בעלת המידע.  חברה היות הי לגרוע מכד סודיות זו ואין כל האמור בהצהרת   ע זהבי מידלג

 : מתחייב כי י רה הננהחבבמתקני תבצעו י  מורההסכם כאי  פ-עליפ -לעקרה שמתן השירותים בכל מ .12
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יכנסו  יםובד הע 12.1 מחאו    דעהמיי  מאגרל  לא  שאינן  לתוכניות  לשודרושב    ולא רות  שיה   ביצוע ת 

 רין לביצוע השירות. במישדרוש  דע שאינויעתיקו כל מי

ורקתמיש  העובדיםכי   12.2 אך  שבתוכנ  שו  רות  פי  על  ש  שיוןינרכשו  בתוולאחר  שאין  נה  כוידאו 

 ירוסים. ו

 שאה. הר  ללאו  ךללא צור  חברהה  תקנילא ישוטטו במובדים הע  כי 12.3

 דע. מיחת לגבי אבט  החברה וראות ו לה ית יצי  םובדיהע כי  12.4

ל ש  ב ימתחי .13 ונוי העסלא  עובדים  שירוק  חיתני  בעבירה הקשוצוניתים  בעבירותים שהורשעו  חשב,  מ  רה 

פל  הונאה, או מרמה, או צה,  ה, פריגניב נגדם חקירה  ולידע    האמוריםים  באחד הנושאלית  י שמתנהלת 

קרה  ל מ בכאו  אישום ו/  העובדים כתבמי מ ד  כנגש  מוג  ותצפוי להיאו  ו/  גשוכל מקרה בו ה חברה באת ה

ליף את  החול דעתה, ל רשאית להורות, לפי שיק  תהא   החברה   פלילית.  הורשע בעבירת  דים העובמ  ימש

 אחר.ובד ובד בעהע

למעה להישיש או שתההעובדים  כל    עלכי    ילידוע   .14 גישה  להתחייב    ,החברה  עיבוד הנתונים של   רכתם 

כפי  ה  ר החב  הלי נ  תר ך שמיתו  ות עילעל פ  קפידלעיל ולה   6  סעיףב  מור כאיות  וד שמירת הסין  עניב  בבכת

 . מעת לעת שישונו 

בדיק לחב  מאשר .15 חשבוני  על  לבצע  לרה  מנת  על  במהלךווה  נגרמעבו  ובתום  דא,  באם  בחברה  לה  דתי  ו 

 טעמי.מי מ נזקים על ידי ו/או

 ה. חברבת תן השירומם סיור חבתוקף גם לא שאריותזו הינה לצמיתות   תיבוהתחי  .16

  ת את ה לשפותחייב בז במסמך זה  ומשיי  ויות יביחרת הת מהפה  וצאלחברה כת   ל נזק שיגרם י לכראאח .17

 ה. מההפר לה כתוצאהו  הפסד שיגרמעל כל הוצאה או  החברה

 .  רהבחל בניגוד עניינים עם המתחייב שלא לפעו  ניא .18

של ניגוד   במצבמצא להיל  לוע אני רה בו  מק ל כלע  בחברהפים סמנכ"לית כסל   מיידיתדווח ב למתחייאני  .19

 .אחריםגופים עם   לבין עבודה חברההשירות בודה/העב ע ת לביצוישודרן העניינים בי

  יןב ל  רות בהתקשרות עם החברההשי   דרישות  בין  ניםעניי  ניגוד  של  במצב  אצנמ  אינני  יכ ,  מצהיר  הנני .20

 .החבר ל בעקיפין או /ו  ןישריבמ הקשורים אחרים םופיג עם  עבודה

   דניגו  להיווצר  לולע  םנישבג  ברהלח  פהעקי  או   ישירה  זיקה  בעלי  וחותלק   תשימר  של  פירוט  להלן .21

 עניינים: 

 _____________________________ __________ ___________ ______ ____ _____________

___________________________ __ _______________________ _______________ ______

 _________ _____ __ _____________ _________________________________________ ___

_____ _ ___ 

 

כי  אנ .22 לי קשר  י מצהיר,  ע  משפחתי  או קשר עסקי, , קשר  אישיאין    ועדת מחברי  יף, עם מי  קישיר או 

 נהלת החברה.  המכרזים, עם מי מה 

זוגם, אח או  ובנ  ורה, בן, בת זוג, ה   בן  -ר משפחתי"  קש"  בסעיף זה: גיס,ילוחות  א י  וד,  , דסהגי  דיהם, 

ולחני או  ך על שהסמואו אדם אחר  ג או מאומץ,  חור  בותרלנכדה,    או  כד, נ, חתן, כלה , חם, חמותדודה

 .  ל שולחנושאני סמוך ע

 

יש   אך עניינים, וד יגנ  מהוות אינן י, כשלעצמן,איש או מקצועי רקע על תהיכרו כי יובהר, .23

 :עניינים ודניג היווצרל  ולעל  ו גינשב יקעס  או אישי רשק של פירוט  להלןזה.  ספחבנ עליהן וח לדו
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_ __ ___ _________________________________________________ _________________

 ___ _________________________________________________ ____________________

__ __ _____________ _________________________ ______________________ ________

__ ________ __ 

 

שיגרם    ו עקיףו/א  כל נזק ישירבגין    החברה  את  הפצא  ,ק ממנהו חלא  זו  ר התחייבותפאקרה בו  בכל מ .24

לגר   10,000ך של  וי מוסכם בסצמההפרה בפיכתוצאה    לחברה  וזאת מבלי  ו/או תרופה  ₪  וע מכל סעד 

 כל דין. על פי  רה  חבדו לזכות העמיש

 

 

 

 

 : תום חאייה באנו על הולר

  :ותהשירתן נו םעמט מוסמכיםה

 _  ____________: מהתיח _______ ____: קידתפ_______ :______שם (1

 

 __ ___________ :חתימה  ___: ________תפקיד____  ______:___ שם(  2 

 

 

____________ _______ 
 :היועץהיועץתמת  חו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ניםעניי גודדר ניע והיעידלסודיות, אבטחת מהתחייבות ) להסכם  3לנספח  נספח א'

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 "עסקי שמור"

 38מתוך  38עמוד 

   בים יבא  מי  -למאגרי מידע   הצהרת סודיות

 

 ישיים א יםפרט

 

  י באנגלית שם פרט  טישם פר

  אנגלית שם משפחה ב  שם משפחה 

    מחלקה  ת.ז.

  ( ITשם משתמש )  תפקיד

  ( IT)לשימוש   יילמ-אי

 

 ודיותרת סצהה

בזאת,  החתום מטה, מתח  אני, על סודיייב  הנ  ותכי אשמור  עבודתי  יגיעו אלי במסגדע ש ל המיוכ  תוניםכל  רת 

ב, בין באמצעי  תבין בכפה,  -ל מידע, בין בעלככל נתון ו  " ולא אמסורר "מי אביביםבו ע  " אוםביביא  מיבחברת "

  ממנהל מאגר אקבל היתר בכתב  אלא לאחר ששה,  ורמ  אחרת לשום גורם בלתי גנטי או אופטי, ובין בכל צורה  מ

 המידע. 

  או עבור "מי  ם" ביאבי  יב"מ  י דקישלא לשם ביצוע תפ   נים ו/או במידע בנתו ימוש  ש  ת לעשו  ת שלא/יבאני מתחי 

 אביבים". 

מתחייב/א ו  ת ני  ברשותי,  לשמור  להשלא  אביבי  מ ציא  ושלא  שהגי "מי  העתק  או  מקור  מסמך,  כל  אלי  ם"  ע 

 . במסגרת עבודתי

כןכמ מתחי  , ו  ו/א אני  לצלם  שלא  ויב  להקליט  במכשיר / ו  לשמור  ו/ינ   או  במיד  ו/אלמצ או  התה  ו/או  ו  נייד  קן 

מידעב אחר  בי אביבים"  מיל" עים  ג הנו  םיונ נת /מכשיר  צילו,  היתר  תמונו ן  לקתמים,  על  מידע  הקלטות,  וחות  , 

 . "בכיו ברה וחה

ותישאר  התח לצמיתות  הינה  זו  סיום  ייבות  לאחר  גם  אב  דיקיתפבתוקף  "מי  עבור    ביבים"חברת  "מי  או 

 . "אביבים

או לפגוע  זכרוע מגל  מבלי  לפי הדהעומוסעד  ת  וכל  לכם  נה, תזכה  ממ ק  ל חלכאו    ו ז י  ין, הפרת התחייבותדים 

 החוק.  תתאם להנחיים בפיצוי בהאתכ

 

 מה חתי ם משפחה י ושטשם פר תאריך החתימה 

 

 

  

 


