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עוץ משפטי בתחומים שונים עבור  י י  שירותי לקבלת /22121מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון :  

   החברה
 

יעוץ משפטי  "( מבקשת בזאת הצעות עבור קבלת  מי אביבים" או " החברהבע"מ )להלן: " 2010חברת מי אביבים  .1
 בתחומים שנים עבור החברה.

 (. 1993-תשנ"ג  ,ובת המכרזיםח ות קנלת  'ד17לתקנה   )בהתאם מכרז פומבי דו שלביהמכרז הינו  .2
הגשת הצעה ע"י מציע, תהווה לכל דבר ועניין הסכמת המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים   .3

 במסמך זה ובכל מסמך אחר מהווה לחלק ממסמכי המכרז.
ממסמכי   .4 נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה  הרשומים  כש  המכרז המסמכים  להצעתו  לצרף  המציע  על    הםאותם 

 ם: חתומי

 הצעתו את המסמכים הבאים: יצרף למציע  ה,  4בנוסף למסמכים המנויים בסעיף  .5
 . אחרת, יש לצרף תעודת עוסק מורשה.מתעודת ההתאגדות קתעה  -אם המציע חברה  .5.1
עור  יבעלי המניות או השותפים וש   התאגיד, שמותם  ש  עלחשבון    או רואהעו"ד    אישור  -  חברה  עיהמצאם   .5.2

התאגיד    ,אחזקותיהם מנהלי  ו/או  שמות  חברה  הינה  במציע  המניות  מבעלי  ומי  במידה  )דירקטורים(. 
המנ  בעלי  את  לפרט  יש  המתאים,  ת  יושותפות,  לפי  שותפות,  ו/או  חברה  באותה  השותפים  עור  יושו/או 

 .ולא חבר בני אדם או גוף משפטי אחר ודם  רשב כדי ישותט יגיע להפירועד ש יהםותאחזק
קורות חיים והעתק תעודות המעידות על השכלה והסמכה של המפקחים המוצעים שהוצגו בנספח הניסיון    .5.3

 )נספח ג'(.
מפקחים .5.4 המעסיק  רו"ח/יגי י  מציע  אישור  ומנהלי  ש  המפקחים  כי  חשבונות  מס/מנהל  ם  יקטיהפרו ועץ 

 . יעמצדי העל י  עסקיםמטעמו מוהמוצעים  
 לא תותר הגשת הצעה משותפת. .6
 תקופת ההתקשרות .7

ההתקשרות   .7.1 הראשונה")להלן:    לשנה  הינהתקופת  ההתקשרות  האופציה  "(תקופת  שמורה  לחברה   .
ב הראשונה  ההתקשרות  תקופת  את  או  ופתקלהאריך  אחת  נוספות  ה  תקופות  תקופות  6)  ששעד  במס'   )

בנונוספו שנהת  מסאחת    ת  שניאו  ברצף  '  הת)ם  הכל  בת  רוקשסך  האופציות    ,שנים  7ת  כל  ימומשו  אם 
 בהסכם(.

בהודעה בכתב    ,בכל מועד ומכל סיבה שהיא  ו/או להפסיק את ביצועו,  לבטל הסכם זה  תרשאיהחברה תהא   .7.2
 ם מראש. מיי  30  ותלפחלמנהל הפרויקט  שתימסר

שירות  ה  ועת בביצ ירוהש  ימשיך נותןל פרויקט,  ניהו/ פיקוחבאם הסתיימה ההתקשרות בעת ביצוע עבודת   .7.3
 ועבר אליו בתקופת ההתקשרות  עד לסיומו, בהתאם להנחיות החברה. שה

 
 :  לוחות הזמנים במכרז זה .8

 .זה למכרז מציעיםיתקיים כנס  לא

 .  00:15בשעה   05.202232.  - ה 'ביום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 עמוד מסמך 'מס
 1-9 מסמכי המכרז  1
 10 טופס הצעת מחיר  –'נספח א 2
 11 טופס התחייבות לקיום הצעה   -' נספח ב 3
 12 14.2בסעיף  הסף בתנאי עמידה הוכחת עבור הצהרה טופס - 1'ג נספח 4
 13 14.3בסעיף  בתנאי הסף הוכחת עמידה עבור הצהרה טופס - 2'ג נספח 5
 14 17.5טופס הצהרה על ניסיון בהתאם לאמת המידה בסעיף  -'ד חנספ 6
 15 וחברות עירוניות  אביב  תל עיריית ,הצהרה על ניסיון מול מי אביבים -' ה פחנס 7
 16 תצהיר בהתאם לחוק עובדים זרים ולחוק שכר מינימום -' ונספח  8
 17 אום מכרז ית יואקיים סתצהיר בדבר שמירה על  דיני ההגבלים הע -' זנספח  9

 18 "ורמים מתווכיםג"ל "ךתיוודמי "תצהיר על אי תשלום  - 'חנספח  10
 19 יקט  פרומנהל  – תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים - 1ט'נספח  11
 20   בכירמנהל  – תצהיר בעניין חקירה פלילית או הליכים פליליים - 2ט'נספח  12

 21-22 ם ניוהיעדר ניגוד עניי מידע אבטחת, דיותוסלהתחייבות   - י' נספח 13

 23-34 הסכם  - 'יאנספח  14
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 .  00:12  שעה ב 206.202.70 - 'ג ם יומועד אחרון להגשת הצעות:  

 . לא תישקלנה  - עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל ( מכל סיבה שהיא)הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים 

 

 שאלות הבהרה  .9
בסעיף   .9.1 הקבוע  למועד  למי  8עד  להודיע  רשאי  המציע  הבהרה,  שאלות  להגשת  בדוא"ביא  לעיל     לבים 

avivim.co.i-eim@shiranep    במסמכי שמצא  בהירות  חוסר  או  התאמות,  אי  שגיאות,  סתירות,  כל  על 
המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי המכרז  

נשו לשירות  הנוגע  ההתק המ א  או  להסכם  הנוגעת  הערה  או  שאלה  כל  על  או  לרשכרז  פח  סנ  בותרות, 
 .  חהביטו 

 מציע שלא ישלח הודעה כאמור יהיה מנוע מלטעון כנגד סעיף ו/או פרט זה לאחר הגשת ההצעות.   .9.2
 יחייבו החברה  מ בכתב שתתקבלנה תשובות טלפונית, ורק שיימסר למידע  אחראית תהיה  מי אביבים לא .9.3

 ה.תוא
מסודרת ים  רשנד הפונים   .9.4 בטבלה  שאלותיהם  את  על )שמופיעה    לערוך  גהלן(,    :בלבד  WORDמסמך    יבל 

נספח השאלה,  של  סידורי  גם  /מס'  לשאול  ניתן  העברית.  בשפה  בהירה  בלשון  השאלה  פירוט  סעיף  מס' 
    ."כללי"  - נספח/סעיףבטור  לצייןשאלות כלליות, ואז 

 רוט השאלה יפ מס' סעיף  נספח  'מס
 
 
 

   

ההבהרה  צהמעל    .9.5 לשאלות  התשובות  כל  את  להצעתו  לצרף  במנ שיע  ופור  ךהליתנו  באתר  סהמכרז  מו 
 נטרנט של החברה חתומים על ידו. האי

 
 הינה ללא עלות השתתפות במכרז .10

מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת מי אביבים  
   li.vivim.coa-www.mei - בע"מ בכתובת  2010

 :השת ההצעגאופן ה .11
תיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת  ל  07:00-15:00ה' בין השעות   -להגיש בימים א'  את ההצעה יש .11.1

אביבים   הנביאה  בע"מ,    2010מי  בנין  121דבורה  אביב  7,  תל  עתידים,  כניסהפו י-פארק  קומת  עד ,   ,
 . 15:00 עההש

 .  12:00עד השעה  צעות( הינההן להגשת האחרוההמועד  ) 6.2022.070-ה, 'גביום מובהר כי הגשת ההצעה 
   .ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד .11.2
כריכת    וללאבהדפסה דו צדדית    לא)רגיל    4Aהמציע להדפיס בהדפסה רגילה את מסמכי המכרז בדף    על .11.3

 ברור או בהדפסה.   ו יד קריאלמלא את הצעתו בכתב ו (העמודים
)הניסיו  את הצהרות  .11.3.1 ג'סנן  ל גבי הקבצים המצורפים ממוחשבת ע  לא בצורהש למ י  ( 2ג'-1פחים 

 ולהגישם ביחד עם מסמכי המכרז.
 המציע יצרף להצעתו כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי המכרז. .11.4
 כל מסמכי ההצעה חייבים להיות חתומים על ידי המציע.  .11.5
 . םחיריהצעת המעל גבי טופס ו ולי כל עמוד בש ת יש לחתום בחתימה מלאה + חותמ .11.6
 נפרדות כמפורט להלן : הרמטיות ת( מעטפו2)  תישבתוגש  ההצעה .11.7

"           עליה יצוינו במקום בולט המילים : "מסמכים לתנאים מוקדמים ואמות מידה  -  מעטפה אחת .11.7.1
 ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האישורים, פרט להצעת המחיר.

כנס  ו ואליה ת  " חירמהצעת  "  ים :המילולט  במקום בעליה יצוינו    -דבקת  רה ומוגוס  מעטפה שניה .11.7.2
 המחיר שתוגש על גבי טופס הצעת המחיר. הצעת 

 .שתי המעטפות יוכנסו למעטפה אחת מאגדת עליה יצוין שם המכרז ומספרו

mailto:shiranep@mei-avivim.co.i
http://www.mei-avivim.co.il/
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בקשות או    ת,יו ושינויים בטפסי המכרז ואין להוסיף תנאים, תניות, התנ  , הוספותאין לערוך כל מחיקות .11.8
)להל  "הסתייגויות  ת גתיי הס  לכ  ."(ותיוייגהסתן:  למי  ות  זכואקנה  או  ביבים  ההצעה  את  לפסול  ת 

ההסתייגויות בהסרת  הצעה  שקילת  את  להתנות  או  מההסתייגויות  להתעלם  זמן  לחילופין,  פרק  תוך   ,
 . השיקבע על יד

משמעות, או כל הצעה שאינה  ו  ד   מי אביבים תהיה רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או .11.9
 רז. כמסמכי המות בטהמפור  תרישול הדחר כ ממלאת א

 
 או תוספות למסמכי המכרז /תיקונים ו .12

עד   ו/או לעדכנם בכל שלב  להם  להוסיף  ו/או  לעצמה את הזכות לתקן את מסמכי המכרז  מי אביבים שומרת 
למועד  ה הצעות.האחרון  למכרז  הגשת  בהתייחס  ושינויים  האינטרנטופי עדכונים  באתר  החברה    יעו  של 
המועד    .avivim.co.il-www.mei:  כתובתב עד  אלו  בשינויים  להתעדכן  ובאחריותו  מציע  כל  של  מחובתו 

 .  האחרון להגשת הצעות
 

 תיאור השירות:  .13
 ן:הל ל  כמפורטיעוץ משפטי בתחומים שונים הינו  א מכרז זה ושהשירות נ

 דיני מכרזים.  .13.1
 .הקמהדמי בנושא  ייעוץ משפטי .13.2
 כות סביבה הנוגעים לתאגידי מים.אי י בנושא שלייעוץ משפט  .13.3
 גידי מים.בנושאים משפטיים הייחודיים לתאמשפטי ייעוץ  .13.4
 ניה. ן ובותכנ .13.5
 דיני עבודה. .13.6
 החברה.  לשהסכמים שונים  .13.7
 . ותיועבודת הדירקטוריון וועד , לרבות ליווי  דיני חברות .13.8
 לרבות מיסוי מוניציפלי.  וי מיס .13.9

 מים.ות הל רשם מו כיבהלי ייצוג .13.10
 אחד מהתחומים הנ"ל.  משפטיים בכל בהליכיםוג ייצ .13.11
 . בכל תחום אחר פרט יצוגי ו ייעוץ שוטף  .13.12

 
 :במכרזתנאים מוקדמים להשתתפות  .14

  רש , אלא אם נכתב במפורים, הכרחיים ויסודייםסעיף זה הינם תנאי סף מצטבבכל התנאים המפורטים להלן  
תו של  תשקול הצע החברה לא  ש   מובהר.  לפסתי  -ים להלן  פורט ם הממהתנאי  תענה על מי . הצעה אשר לא  חרתא

 : תנאים שלהלןעמוד בכל ה ת מציע אלא אם 
 

  .1976  -תשל"ו  כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בעלהמציע  .14.1
 

י  ת וניכואישור על ניהול פנקסי חשבונול  סףבנו  ,במסגרת הצעתולחברה  המציע  להוכחת האמור ימציא  
 . ד"י עו"עכשהוא חתום על ידו ומאומת  ,סמכי המכרזמל 'וכנספח  רףוסח המצותצהיר בנ ,ורבמק מס

 
חומים המנויים  או יותר מהת  ניים ש ב  ,במתן שירותי ייעוץ משפטי  לפחות שנות ניסיון    5הינו בעל    המציע  .14.2

  , (2017-2021ת )האחרונובכל אחת מחמש השנים  ₪    80,000  שלשנתי  כספי    ףהיק ב  ,13.1-13.13בסעיפים  
לנתוני  בהתאם    לפחותתושבים    100,000  ו ני ה  תאגידכל  שמספר התושבים ב   , יותר  ואים אחד  לתאגיד מ

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 

ל  לו)כ  הצהרה המעידה על הניסיון כאמור  –  1נספח ג'  על להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא ולחתום  
 ון(.ס' הטלפת אנשי הקשר ומן, שמות שניתוירהש
 

    בכל התנאים כמפורט להלן: שעומד , עורכי דין  5המעסיק לפחות   עורכי דין משרד   הואהמציע  .14.3
  3  -ב  במתן ייעוץ משפטישנים לפחות    15  ניסיון של  א בעלהשותף המוצע לניהול ההתקשרות הו .14.3.1

 . 13.1-13.11נושאים לפחות מהנושאים המנויים בסעיפים  
משפטי    לפחות במתן ייעוץ(  2019-2022)שנים    3ן של  יסיולי נ בע תף()נוספים לשו     דעו"  2לפחות   .14.3.2

 . לתאגידי מים
 . לבעלי רישיון בתוקף של לשכת עורכי הדין בישרא  .14.3.3
משמעת  .14.3.4 הרשעות  לשכת היעדר  חוק  פי  על  התשכ"א  יות  הדין,  ו  1961  -עורכי  התקנות  והכללים 

 ו. מכוח
 

ציע  מהיצרף  דים וכן  עובעל ההמעידה  רה  צהה  –  2ג'נספח    עלתום  ציע למלא ולח המל  ע  להוכחת האמור
עורכי    עם החברה ו  ן בישראל של השותף המיועד לניהול ההתקשרות עורכי הדייון בתוקף מלשכת  ריש

http://www.mei-avivim.co.il/
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לחברה  ד ייעוץ משפטי  נוספים הצפויים להעניק  עוין  כל אחד מחמשת  על היעדר ד  ה"וכן תצהיר של 
 עתיות.  ממשות הרשע

 

ים  אינם נתונלחברה  שפטי  תן ייעוץ מיל מיועדים  ם ה וספיעו"ד נ  שרות ושניול ההתקעד לניה שותף המיו ה .14.4
 .חשש לניגוד עניינים אוניינים ע ודבניג

 
תצ להצעתו  יצרף  נספח    3נספח  )היר  המציע  המכ'  ילהסכם  לניהול    לש (  רזלמסמכי  המיועד  שותף 

ש  ל שיוככ  םייניוד עניגינם נתונים בניתן ייעוץ משפטי שאלם  עדיההתקשרות ושני עו"ד נוספים המיו
 . את בתצהירםוד עניינים יפרטו זגיש לנ חש

 
 חשש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  עניין ב יעברה תכרועדת המכרזים של הח

 
וכן  המצ  משרדו של .14.5 לניהול ההתקשרהשותיע  )כבאיזור שבין    ממוקםות  ף המיועד  עד  חדרה בצפון  ולל( 

 גדרה בדרום )כולל(. 
 

וכן את כתובת    את כתובת משרדיב' ולציין  נספח    עלם  ותלח א ולמלע  ציהמל  ע  להוכחת האמור המציע 
 ניהול ההתקשרות.לשותף המיועד ה

 
החתום על    ,נייניםעד  יגוהתחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר נ  -להסכם  3ספח  נצעתו את  המציע יצרף לה .15

ה שה לניהול  המיועד  נוס  התקשרותותף  עו"ד  ל יפ ושני  המיועדים  ייעם  מש יתן  שא פטוץ  בניגוד  ינם  י  נתונים 
 רטו זאת בתצהירם.חשש לניגוד עניינים יפוככל שיש עניינים  

 שש לניגוד עניינים, ככל שיעלה מהתצהירים.  בעניין ח ל החברה תכריעועדת המכרזים ש
 

א מוטעה ולא  הוש  שהצהיר על מידעה נמצא  בדיקת החבר   ציע שלאחר ל הצעה של מת לפסו יא רשהא  החברה ת .16
 על מידע רלוונטי. מלהצהיר  ת את החברה ו/או נמנעלהטעוי כדבו  ויש ן מהימ
 ,שיון או כל מסמך אחרי, היתר, רמך, אישורא עם הצעתו מסרשאית לאפשר למציע אשר לא המציה  החבר

   .החברה ידי-לע בע יקמן קצוב שך פרק זות הבר להשלים את המצאתו לח

 
 ות למידה ומשקו ם, אמותי לכל  - במכרז  הוכהז ירתחב .17

זוכים. ההצ  לבחור  החברהוונת  כב .17.1 ות הניקוד המשוקלל הגבוה  ות בעלנה ההצעהיות תות הזוכעמספר 
 .ביותר

ימלא  לא    אוו/  , או יסרבההסכםסרב לחתום על  י ,  במכרזיה  י זכ  מהחברה הודעת  שיקבלבמקרה בו מציע,   .17.2
חברה  ה תהיה    היא,שמכל סיבה  תו  טל הצעבלבקש  יבו ו   זור חים, או  יותיו עפ"י תנאי ההסכאת התחייבו

חדש,    במכרז, או לצאת  המכרזמדת בתנאי  צעות, העובדירוג ההור  בת  אהבה רשאית לקבל את ההצעה  
לא התקבלה,  ז  רמכו ל כי הצעת  ברה. יובהר כי לא יהא בהודעה למציע,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הח

 ט לעיל. ה כמפורלגרוע מזכותה של החברבכדי 
  ובהתאם  םפורטימה  המרכיבים   שקלול   בדרך  נה ייהת  כרזמב  כה והז   ההצעה  לבחירת   דהימה  אמות .17.3

  שתבחר  ובאופן  תאיכו  %06  -ו    מחיר  %04:  להלן  1993  -( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג1))ג(א)5  נהלתק
 . ונותתרהי מירב את  לחברה  המעניקה  ההצעה

 ( %40)  המחיר  עתהצ שקלול אופן .17.4
  בנספח א'   המפורטות  ותרי גולקט  התאםב לשעת עבודה  מ(  מע"   אל)לו מחיר בש"ח  יש ים יגהמציע .17.4.1

 מחיר(.   ת ס הצע)טופ
  בטופס הצעת המחיר   המשוערות לצורך שקלול הצעת המחיר, תוכפל הכמות הרשומה בכמויות   .17.4.2

י על  שניתן  בט במחיר  קטגוריה  באותה  המציע  א'.צה  ופסדי  בנספח  המחיר  תוצאות    עת  סכום 
 ז. רה של המציע למכההצע םו תהווה את סכושיתקבל המכפלות

תקבל  הזולה  ההצעה   .17.4.3 נושאר    )נקודות  40ביותר  יקבלו  הבאה:  ההצעות  לנוסחה  בהתאם  יקוד 
 חלקי ההצעה הנדונה.   X   40ההצעה הזולה ביותר 

 .הצעה חלקית לא תישקל. רחיהמ  הצעת בטופסיע למלא מחירים לכל הפריטים מצה על .17.4.4
ואין    דלבב  ואתןוהשו  ההצעות  לשם שקלול'  א  בנספח  עת המחיר ופס הצטב  המצוינותהכמויות   .17.4.5

 ף הזמנות כלשהו מהזוכה.בהם כדי לחייב את החברה להיק
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 ( %06)  שקלול רכיב האיכות אופן .17.5

 

 אמת מידה 
משקל  
 באחוזים 

 אופן הניקוד תיאור

 10 י מקצוע  ניסיון

 
ייעוץ  שירותיתן במ ת לפחות ניסיון נוש 5ל הינו בע המציע
-13.1ים פחומים המנויים בסעי תה או יותר מ נייםשבי משפט
בכל אחת מחמש   ,₪ 80,000של שנתי כספי  ףהיקב ,13.13

 ,או יותר ים אחד לתאגיד מ (2017-2022השנים האחרונות ) 
  לפחות 100,000הינו   בתחום שיפוטושמספר התושבים 

 ת לסטטיסטיקה יכזהמר הלשכה לנתוני בהתאם 

 
  םמי  אגידכל תליעוץ מתן י 

היקף  ב  2017-2022בשנים 
  ₪ 30,000נתי של  שכספי 

גידים  אר לת מעב  ,לפחות
ששימשו להוכחת העמידה  

 ,1  נקודה -ב  יזכה  ,בתנאי הסף
אשר בתחום  ועבור תאגיד 

  תושבים  150,000 שיפוטו
 . נקודות  2 -יזכה ב  ומעלה 

 . 'נק  10  למקסימום של  דע

ייעוץ  ותק במתן 
 משפטי 

10 

 
 וץ יעירותי י במתן ש  ת חופל שנות ניסיון  5הינו בעל  המציע

-13.1ם המנויים בסעיפים מיחור מהתאו יות נייםשבפטי מש
בכל אחת מחמש   ,₪ 80,000של שנתי כספי  ףהיקב ,13.13

 ,או יותר ים אחד לתאגיד מ (2017-2022השנים האחרונות ) 
  לפחות 100,000הינו   וטושיפ בתחוםשמספר התושבים 

 ה ק הלשכה המרכזית לסטטיסטילנתוני בהתאם 

 
מתן ייעוץ במציע ה שלניסיון 

נויים  ם המחומיבתשפטי מ
 למשך כל  13.11-.13פים בסעי
ש השנים על חמספת מ ושנה נ 

נק' עד    2יעניק האחרונות  
 ודות. נק  10למקסימום של 

 ממליצים ת שיחו
 כולל מי אביבים 

20 

 
 
 

 .בהתאם לשיקול דעתה ממליצים חותשי ו יערכ  יגי החברה צנ

בהתאם   יינתן  מות  כלהניקוד 
ש יון  והצ  יתקבלוההמלצות 

כלוקלל  המש ה המלצ  של 
 ום של למקסימ  שתתקבל, עד

 . נקודות 20 

התרשמות  
 יע ן המצניסיומ

20 

 
בטבלה  התרשמות   שיפורט    ד'פח  כנסהמסומנת  מהניסיון 

המשר ימפרופיל  על  שיוגש  ויכל ד  המציעים  בדי  תר, הי ין  ול, 
 ים: סות לנושאים הבא תייחה
המשפטי  .1 התחומים  למציע   ם ימגוון  יש  מתוךניסיו   בהם    ן 

 הניסיון.פי ואו  13.1-13.11יפים  בסע  םמנוייהאים הנוש
וב  בכלל ותאגידי מים ובי תשתיות  ות בתחום  רשימת לקוח  .2

 .בכלל  ייםים ציבורבפרט וגופ
שניסיון   .3 ההתקשרותהשותף  את  שינהל  כשותף   ימונה 

בכל מוץ  בייע  מים,  לתאגידי  משפטי  ובייעוץ  בכלל  שפטי 
 . 'דפח סים בנם המפורטיממהתחו אחד

צו .4 עו ניסיון  ש הות  ל  יד תע"ד  שירות  ,  ודלוגו  חברה לתת 
התחומים המנויים תחומים בהם מתמחה המציע מהמספר  

 . ד'בנספח 
 . ל ידוי שיצורף על המציע כפיל המשרד ש ופרפ

לשיקול  ה בהתאם  יינתן  ציון 
ה החברה די  בלעדעתה  של 
פרופיל    ,'דלנספח  בהתאם  

ופ מציע  ון  הניסי  וטר ימשרד 
המציע למ  של  ציעים ביחס 

  20ם של  מוסיעד למקם ואחרי
 נק'. 
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 ות ההצע  יקתבבד יםהשלב .18

 : ראשון שלב .18.1
 הסף.  נאיבת תיבדק עמידתו של המציע - תחילה .18.1.1
 האיכות.  ור לשלב בדיקת קריטריוניעמד בתנאי הסף יעבע שמצי .18.1.2
 .  לעיל  17.5ף  יעיוני האיכות ומתן ציון משוקלל בהתאם לפירוט בסרט ריק יקתדב .18.1.3

ציון    אשר  הצעה .  ריותנקודות אפש  60מתוך    45  ואה להצעה    ילא מ לל מיניוקכות מש אייון  צ
נמוך   שלה  תעבורליהמינימ   המשוקלל  האיכות  מציוןהאיכות  לא  השני  ,  אלא  לשלב   אם, 

המצהמכרזים  ועדת  ידי  על  אחרת  בעקי המשוקלל  עבר  שאיעים  .  האיכות  ציון  את  רו 
  ני. שה ב להמינימלי יעברו לש

 ד.תן ניקו מ מחיר וה צעת עטפות החת מפתי  לב ש שלב שני : .18.2
איכות וציון  ציון המשוקלל של קריטריוני הלהצעה יחושב על ידי שקלול ה  י ופהסקוד  הני  י:שליש שלב   .18.3

)אם   ות/הזוכה  ות/ההצעה  והי י /אתה  ותרבי  ים/הגבוה  ו/יהיה  יםהמשוקלל  ם/ נהשציו  ות/המחיר. ההצעה
אלאךההלי  חראל   גם  כאמור   שקלול   ךר יע  זא  תחרותי   הליך  ייערך  המ   אם   (,  אחרת  כועדת  קבעה  רזים 
מי מטע רהוע  וחדים.מים  הדה  כל  שמבין  להחליט  הטובותשאית  ההצעות  מבין  או  ייערך  הצעות    ביותר 

 סף. נו הליך תחרותי
 

 בדיקת ההצעות  פןוא .19
לבדיקת ות  צו   נהמתהמכרזים    עדתו .19.1 חיצוניים(  ביועצים  היעזרות  )לרבות  והמציעים  ות  ע הצה  מטעמה 

 .  "(דיקהבה צוות" ן:)להל
פעל על ידי המציע וכן  או אתר, המוחזק או מו מתקן  פעל,  רד, משאי לבקר בכל משקה יהיה ריצוות הבד .19.2

 תים המוצעים. ורילשאו   ביחס למציע ו קבל כל מידע לבקש ול
ו  קה איהבד   ם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם צוותא  עה, הצ  סול כלתהיה רשאית לפ  החברה .19.3

 כנדרש.  ע,לא מסר מיד 
  או  מציע  אותו  אם,  ביותר   הזולה  צאה מנ  היא   כי  ריתבר  אפילו  מציע   בהצעת  ורחלב  שלא  תאישר  החברה .19.4

  ואהש  לחברה   או  לו  שהיו  קודמות   חוזיות  התחייבויות   יסודית   רה הפ  הפרו ,  בה   שליטה  בעל   שהוא   חברה
  לבדבו,  זה  זכרבמ  ההצעה  להגשת  ו משקד  האחרונות   השנים  חמש   במהלך,  החברה  כלפי ,  בה  יטה ל ש  לבע

 . הפרה לאותה  בנוגע מהחברה בכתב ההודע לו סרהשנמ
הל   וררהתע .19.5 במסגרת  כי  סביר  או  חשד  המכרז  החברה יך  של  ההסכםהתקשרות  ו/או  הסכם  ו/  ה  כל  או 

ורב בביצוע תרמית כנגד החברה  או היה מע צע  לב  ו ניסהו/או מי מטעמו ביצע א   מציעהחברה     אחר עם
  רקעיןקה במלעסקו למתן שירותים ו/או  אכירתו ו/למ  טובין או לאספקת  ר  ה פלילית בקשעביר  יצע בו/או  
ו או  את הצעת  לפסולבלעדי,  שיקול דעתה החברה, החברה תהא רשאית, עפ"י  לביצוע שירות עבור ה   ו/או
 . העניין לפי, מות עשרואו התקל בכל זמן שהוא את זכייתו לבט

ס'  זים )תיקון מרת המכחובוק  לח ב.  2  סעיף   ול חי   יותר   או  הצעות   י תש  של   זהה  משוקלל  ציון  של   במקרה .19.6
ת  יותר בעלו  ההצעות, תתקבלנה שתי הצעות או"בכל מקרה בו לאחר שקלול    :כך  עהקובג,  ( התשס" 15

מש  זהתוצאה  שהוקללת  ההה  ואחת  ביותר,  הגבוהה  התוצאה  היא  אישה,  של  יא  צעות  בשליטת  עסק 
ותצהיר של    ןואה חשבול רישור שת הגשתה אבעבלבד שצורף לה  ו  זרמכבתיבחר ההצעה האמורה כזוכה  

 טת אישה. בשלי ק הואס ה, שהעבשליט  המחזיקה
 :מאלה אף אחד  לא מתקיים שליטה, וכי חשבון יוכיח כי אישה מחזיקה באישור רואה  .19.7

  ם כללי, מנהל עסקי  סגן למנהלמשנה למנהל כללי,  י,  כלל מנהל    אם מכהן בעסק נושא משרה בתפקיד .א
תפקיד י  שאר ממלא  בעסקאמכ   וכל  אם  ור  שונהתו  אף  משפח הרי  ,ארו  קרוב  אינו  של  שהוא  ה 

 טה. בשלי חזיקההמ
 ה בשליטה. יקים של המחז אין הם קרוב -ורים אינם נשים אם  שליש מהדירקט .ב

יותר,    שלרה  , במקלעיל  19.6ון הקבוע בסעיף  ים המנגנלא מתקי  אם .19.8 בין שתי הצעות או  בניקוד  שוויון 
 . הגרלה תערך זהות ירחמה  הצעות  םגו ובמידה  ביותר ההזול  בהצעההמכרזים   ת דוע רתבח

 ין.ר ניהול משא ומתן מותר על פי דמשא ומתן עם מציעים, כאש לת לנה רשאי  הרחבה .20
 

 תןוקף ההצעות והארכקיעת תמועד פ .21
 ם מהמועד האחרון להגשת הצעות. יו 120נו מועד פקיעת תוקף ההצעות הי .21.1
 עת תוקפן.  יפקד  לפני מוע לגביהן  יטולהחל ות עצת לשקול את ההיב יחמת  מי אביבים אינה .21.2
תוק .21.3 ופקע  ההצע היה  שהוגף  לפניות  של  מוע  שו  ההחלטה  תה ד  הזוכה,  ההצעה  בדבר  אביבים  מי  מי  יה 

 . עותיהםהצ  וקףארכת תל המציעים בבקשה להאו לפנות ז אמכרה לבטל את ים  רשאית אביב
  יעמצארכתה.   הלסרב ל  נקבע אועד שהאריכה תוך המול   יארש  מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו .21.4

ה  תוקף  להאריך את  הודיאו    תוצעשסרב  על הארכתה  לע  לא  ישמי אביבים  לא  תף בהמשך  תכמבוקש, 
  מכרז.ה
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 במכרז הזוכה  המציע התחייבות .22
 ם: יה את המסמכים הבאי על הזכיום קבלת ההודעה  מי ם מיי 7וך  במכרז מתחייב להמציא לחברה תכה הזו

 תמת המציע.חו  וויהלי מטעמו ו  החתימהמורשי   ל ידישהוא חתום עהסכם ה .22.1
כפי    , הכלבטחיםו המקורי(, חתום כדין על ידי המ)בנוסח  להסכם"  2  "נספח   תשירון הנותחי  אישור ביטו .22.2

 הסכם. י המכרז והמכמסהנדרש והמפורט ב
נספאי   .22.3 ביטוחי  סכלה  2  ח מסירת  אישור  תם  כנדרש,  השירות,  המציע  ותיהמ   הרהפ  ההוו נותן  מצד  ת 

 הזכייה. הודעת את ל טה זכות לברתקנה לחבאשר  זוכה,ה
 

 ( בהסכם 2נספח )הסכם ב הביטוחדרישות  .23
לקדלופנית  מ ציעים  המ  לב  שומתת .23.1 החברה  ביטרישות  עליום  השירותידי    וחים  בהתאם    נותן  שיזכה 

  להסכם אישור   2  'סמ  חפובנס",  ההסכם   -  ' אילנספח  "ח(  אחריות וביטו )  12  בסעיףלתנאים המפורטים  
 "(. הוראות הביטוחאו "" ו/םהביטוחים הנדרשי"" ו/או  וחיטדרישות הב" :"( )להלןהספקביטוחי 

ההצעה  .23.2 בדרישות  יהזוכה    מגיש  לעמוד  ו כאמור    ביטוחהידרש  ההסכם  לעיל  במסמכי  לרבות  להלן, 
 ונספחיו. 

הות  ואת מ   ות לעילורטפ המ  חהוראות הביטו דרישות וחיו את  לידיעת מבטא  בי להתחייב  מגיש ההצעה מ .23.3
לפי מסמבהע קיבל ממב  ומצהירן  וא במל  המכרזי  כ ודות  כי  כל    טחיובזאת  עבורו את  לערוך  התחייבות 

 . לעיל ולהלן כמפורטחים הנדרשים הביטו 
ר  לא יאוח  החברה  דיבי  קיד ולהפ  המכרז  במסמכי  הנדרשים  הביטוחים   את  לבצע   ייב עה מתח יש ההצגמ .23.4

העבודות  ממועד ביצוע  נ אי  נכתו  תחילת  את  ביטוחא   2ספח  לתחילתן,  י(  ורמק ה  )בנוסחו   פקסהי  ישור 
 .טחהמבידי    וא חתום כדין עלהכש

עריכת   .23.5 אישור  להמצאת  המבנוסף  מתחייב  כאמור,  כי  הביטוחים  לפקח  הבכפוף  בכתב  דרישת  חברה 
 . תרשוהנד הביטוח פוליסותמ ימציא לה העתקים

וך  תבלהבהרות ו  יהפנ סגרת  יש להעלות במ  טוחי הב  תכל הסתייגות לגבי דרישוש כי  ר בזאת במפורבהמו .23.6
לל  בענקש   המועד הגשת  כך.  לדרישות הביטוחא תתקההצעה לאחר  ככל  .  בלנה הסתייגויות  כי  מובהר, 

  סח נווה ם מהן  ( החברה תתעל2טוחים )נספח  ביחס לאישור קיום הבייגויות  או הסתי שייערכו שינויים ו/
 . כםסההו  נו הנוסח שצורף למסמכי המכרזהמחייב הי

להמצאת .23.7 עריכת  בנוסף  מת כאמ  םיהביטוח   אישור  הור,  כי  מחייב  לפקח  הבכפוף  בכתב  דרישת  חברה 
 . תרשוהנד הביטוח פוליסותמ ימציא לה העתקים

ובתוך  להבהרות    יהפנ הביטוח יש להעלות במסגרת  כל הסתייגות לגבי דרישות  ש כי  מובהר בזאת במפור .23.8
לל  בעעד שנקהמו הגשת  כך.  לל בקתת  א ההצעה לאחר  ככ  מובהר,.  דרישות הביטוחנה הסתייגויות  ל  כי 
  והנוסח ם מהן  ( החברה תתעל2טוחים )נספח  ביחס לאישור קיום הבייגויות  או הסתי נויים ו/רכו שי שייע

 . ההסכםנו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והמחייב הי
כדין על ידי    םתוח  ,ר ביטוחי הספק שואי  2  פחנסאי המצאת  של  רה  במקבזה, כי  למען הסר ספק מובהר   .23.9

מועד תחילת ביצוע עבודות בשל    ממנו אתלמנוע    רשאיתא  תה, החברה  (יהמקור  )בנוסחו  י המציעמבטח
 .דרשכנ  אי הצגת האישור החתום

לגרנב .23.10 ומבלי  בסעיף וסף  מהאמור  כי    בהר מו  לעיל,  23.7  וע  של  בזה,  המצאבמקרה  אישות  אי  ר  נספח 
את    י שהפרלראות במפקח כמ  החברה רשאיתתהא    ,לעי ל  23.7כאמור בסעיף    ,(2  פחנס )הספק  ביטוחי  

 . כרזהספק במיתו של בטל את זכיאו לם ו/ סכהה
כי מ .23.11 כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה  ה יודגש  ידי המבטחים אלא בחתימה  ייחתמו עביטוח  סמכי  ל 

ו וחות אישור  המהווים  המציע,  של  המציע מת  עם    הצהרת  בדק  ל ו  יו מבטח כי  הסתייג אין  לגביהם    ות 
 .דרשיםם הניים הביטוחיהתנאים והכיסוי  ,חס נוה

 
 רז  כמהליך הביטול  .24

לבטל את  וסבנ מי אביבים  בו רשאית  אחר  מקרה  לכל  עלהף  די  מכרז  שומרת  ןפי  א   ,  זכות    ביבים מי  לעצמה 
 כאשר:ז, מכרהלבטל את  
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 . מכרזה ךיל ה יכות במסמת, המפורטהאחרו ת שו ים והדריהמוקדמ  ל כל התנאיםרק הצעה אחת עונה ע .24.1
 הזוכה.   ת ההצעה, או בבחירהולואו בני רז, כמפגם ב שהתקיים  ים מצאהמי אביב  .24.2
ל .24.3 מסמכי  התברר  הוצאת  לאחר  אביבים,  טעפלשנ,  מכרזהמי  בה  בדות  או  המפורטות  מפרט  רישות 

או במסמכים מהותי ושמשה  ,  דרישות   / נתונים  או  תוטו  אישודרש  אומכרז,  הממסמכי    מהמפרט  לו  ת 
 שלמים. שגויים, או בלתי  םניות בוססו על נ

 מכרז.ה עת מי אביבים ביטול דיק, לדופן המצ, באצרכי החברהאו השתנו   ,תנסיבו  חל שינוי .24.4
להניח    יש .24.5 סביר  או  שהמציעבסיס  תאחלקםים  ב ,  פעלו  או  מחירים,  או  הצעות  הגבל  מו  המהווה  אופן 

 לשהו. רה על חוק כעסקי או עבי
אביבים  .24.6 כל תהיה  א  ל  מי  לתשלום  בהק  יו יצפ  אחראית  כלשהו  לביטול  למציע    תויבבנס   מכרז השר 

 לעיל. המפורטות 
 

  הודעת זכייה כייה אוביטול ז .25
 כאשר:  ,בין היתרכייה, ודעת זשומרת לה זכות לבטל זכייה ו/או ה  החברה .25.1

 ם. ביאבי  ה על ידי מיאו לא אושר רות וההדגמה לא בוצעה כנדרש,י נדרשה מהמציע הדגמת הש  .25.1.1
 . החברהעל ידי פרק הזמן שהוקצב  ךתו  םחתם על ההסכ ע לא המצי .25.1.2
 התחייב בהצעתו. ים ובלוח הזמנים להםפי השלב נות על להתארג  בויותיובהתחיי עמד א ציע למה .25.1.3
מידקיבל  החברה .25.1.4 ההצ  עה  המציע,  משפ על  היה  אשר  תוכנה,  או  ע עה,  היה  יע  אילו  החלטתה,  ל 

 שרות. תקבהציע בר זכיית המי ההחלטה בדבידה, לפנ
סביר,   .25.1.5 ספק  יהיהי צמה  ם אקיים  או  יוכל  לבי  ע,  במועד  שערוך  לו ריצוע  פי  על  הזמנים, ת,    וחות 

 נדרשו. ש
 קיים ספק סביר לביצוע תרמית. .25.1.6
רב ו/או  ההסכם, או יססרב לחתום על  י,  זבמכריה  י ת זכדעהוברה  מהח  שיקבלמקרה בו מציע,  ב .25.1.7

י התחייבויולא  את  תנמלא  עפ"י  ההתיו  ו   רזויח או  סכם,  אי  מיבו  הצעתו  לבטל    ה ביס   לכבקש 
החב תהיה  אשהיא,  לקבל  רשאית  ההצערה  בתור    הת  ההצהבאה    בתנאי   העומדת  עות,בדירוג 

הא בהודעה  כי לא י יובהר    .החברה  עדי שלחדש, עפ"י שיקול דעתה הבל  במכרז, או לצאת  המכרז
 ל. עיל  החברה כמפורטשל תה רוע מזכועתו למכרז לא התקבלה, בכדי לגלמציע, כי הצ

  ר להודעת ו בהקשך על אבהסתמ  שנגרם  יע, בגין כל נזקום כל פיצוי למצ לשתל   ת ילא תהיה אחרא  רה בחה .25.2
 ה באמור. , שבוטל הזכייה

ו  בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, א  ו ההזמנההסכם או על החזרת מציע מהצעתו למכרז ו/או אי חתימת .25.3
כם,  סה  רתפה, יהוו  מן במכרז(פרק זע  קבלא נבמכרז )באם  דעת הזכייה  בתוך פרק זמן סביר ממועד הו

 יין. לכל דבר וענ
 בחירתה: ת, עפ"יבים זכומי אבי, תקנה לת הזכייהדעוהיה או ביטול הזכי  .25.4

שוויון של אופציות הכלולות  )לרבות    במכרז  הצעתו  משווי  5%לקבלת פיצוי מוסכם בשיעור של   .25.4.1
 ,ילופיןעה, על פי תנאי המכרז(, או לח בהצ

  החתימה בין אם לפני     הקיפים, שנגרמו לעהום  ירים הישין כל הנזק , בגי יןד  פיצוי  על פי לת  לקב .25.4.2
הה אוסכעל  ובין  ההז  ם  לאחרמנה,  המ  החתימה  אם  החל  ובטרם  ההזמנה  או  ההסכם  ציע  על 

 כם או ההזמנה. פי ההס לותיו ע חייבויבביצוע הת
 

 
 שמירה על דיני ההגבלים העסקיים  .26

יצרף   הצה המציע  דרלהצעתו  על  שמירה  בדבר  ההגה  ואייני  העסקיים  מכרותיא  בלים  המצם  כנ ז,     ספח"ב 
שמירת המציע על   עה בשל חשד לאיאת ההצ  ת לפסולהזכו   ת לעצמה אתביבים שומרא  מי  ז.כי המכרלמסמ

 קים שיירשמו.  מנימו סקיים דיני ההגבלים הע
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  9וד  עמ

 עיון בהצעה הזוכה .27
בתוך  מציע .27.1 רשאי,  יהיה  במכרז  זכה  מסיימים    30  שלא  ההודעה  ממועד  תורת  ההחלטה בדבר  צאות 

  -ג, התשנ"חובת המכרזיםנות  לתק  )ה(21  ףילסע  י המכרז בהתאםמסמכין בברה, לעיל החשית  פהסו
 , למעט: 1993

ה  בחלקים .27.2 אשר  הזוכה  ההצעה  או  ההחלטה  בשל  עלועיון  לחשוףהם  החברה  לדעת  או    ל  מסחרי  סוד 
 הציבור.ביטחון לכלתה או בץ שלה, בכביחסי החומקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, 

ד .27.3 מעבחוות  במסג  פטית שת  משפשנערכה  ייעוץ  לורת  בחינלר  ,ועדהטי  חלופותבות  שונות    אפשריות   ת 
של  לפעולה   להחלטתה  סיכוייםואו  הערכת  או  המכרזים,  הנוסיכו  ועדת  החלטות נים  מקבלת    ובעים 

 כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 
  צעתו ן בהזכות עיו מתן  לות  דציע שיש לו התנגדין, מ  פי-ם במכרז עללמציעיהמוקנית    לאור זכות העיון .27.4

או  ב  שלדעתו   שלו, י או מקצועי  ל סוד מסחר ש ב  לקהבח  במלואה  נדרש לסמכלול  את החלקים    ן הצעה, 
 יון. ים הרלוונטיים לחיסהנימוקין את החסויים בהצעתו ולצי 

לחיסיון יחשבו    נימוקיםו לגביהם הלא יצוינ   ויים ו/אוחלקים בהצעה אשר לא יסומנו על ידי המציע כחס .27.5
המצ שמב   הכאלכ ה חינת  הח  עיוןיע  מותר.  לממחויבת    נהי א ברה  בהם  כדי  לפנות  אםציע  חלקים    לברר 

 נו בהצעתו. לא צוי שאלו  או את הנימוקים לחיסיון, במקרה/ ובהצעתו חסויים 
הי  .27.6   רזים של מיועדת המכ  נה בסמכות בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה 

 ותם כחסויים.  ין א ע ציים שהמציחלק  םף גו , אשר רשאית לחש אביבים
ירי ההצעה הזוכה לכל מציע  ח אית לגלות את מתהיה רשהחברה    ל הצעה,האמור בכ  רה ולמרותמק  בכל .27.7

י גיאשר  כאבקש  מנוע  מור.לוי  יהיה  אחר  מציע  מציע  בהצעת  לעיין  זכאי  הוא  כי  מלטעון  ,  ומושתק 
 ודיים בהצעתו. ומנו כסלאלה אשר סהמקבילים בחלקים  

 ל מע"מ. ₪ כול 350חברה בסך ל  םשלובת עיל, יהיה מותנהות עיון כאמור ל כזן תמ .27.8
המ .27.9 העוניין  מציע  זכות  את  אל  ע לממש  בכתב  יפנה  לעיל,  כמפורט  והמחלקת  יון  פניות  רכש  תקשרויות. 

 עננה. יפוניות לא ת טל
ג  ידא  תועצ וניין בעותק מהציע המע ה למכרז. מלאחר הגשתן בהצעתו  מי אביבים לא תאפשר למציע לעיי .27.10

 . למכרז הת הגשצעה ברשותו טרם הה ותקלשמירת ע 
הינו    ם ממנוהנובעילמכרז זה ובכל טענה ו/או עילה    םין הנוגעיועני  בכל דברלדיון    השיפוט הייחודי  וםמק .27.11

 וסמך במחוז תל אביב. בית המשפט המ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   --כי ההצעה נא לא לכרוך את מסמ --
 
 

 המחיר    את טופס הצעת
 חתומה   הטפעמ גיש ביש לה

 רז  סמכי המכ נפרדת ממ
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  מחירהטופס הצעת -' נספח א

 הר החברים עבולקבלת יעוץ משפטיי בתחומים שונ /22121ו שלבי מס'  מבי דרז פוכמ
 

 
 טפלם מגור

 

 כמות שעות משוערת
הצעת המחיר   שכלולורך לצ

 בלבד

  לשעה מוםמקסי תעריף
 ( בש"ח )ללא מע"מ

  ודהבת עעלשמחיר  הצעת ה
  בש"ח

 ע"מ( )ללא מ

 
  ח ש"  520 10 שותף

__ _ ₪ ________ 

 
  ש"ח  420 10 עו"ד 

__ ____ _____ ₪ 

  ש"ח  200 10 מתמחה 
_ ₪ __________ 

 
  הבהרות

 

תעריף  התמורה .1 לפי  בתעריף  ל  תהיה  שיקבע  כפי  עבודה  שיוסבהסכם  שעת  כפי  אחר  תשלום  כם  או 
הי בין  למש  המשפטיתועצת  בכתב  החברה  ע של  ו   ןהדי  רכי ורד  קבוע  והינו  כל  סופי  את  בתוכו  מכיל 

  4  עיףבס  כהגדרתן  ההוצאות  עט,ה"( למ )להלן: "התמור  ת  קיפות עבור השירווהע  ירותת הישויו העל
 . להלן

 
שע  תשולם  התמורה  .2 לביצוע ו עבור  ואושרו  בפועל  שיבוצעו  המשפטית  ת  היועצת  ידי  על  ל  ש   בכתב 

שרו  ת עבודה שלא אובור שעותשלום עתן כל  יינ  לא  .תווהויש מתווה אחר בהתאם למ  דהובמי  החברה
 חברה. של ה יועצת המשפטיתל ידי הבכתב ע צועיבל
 

ים בכל מתווה שכר משפטירותים  בלת שיההתקשרות לפעול לקמהלך תקופת  ב  רשאיתתהא    ההחבר .3
)  טיתהיועצת המשפ עם    בכתב    שייקבעטרחה מוסכם, כפי   ה, ריטיינר,  אחוז מההצלחשל החברה 

 ו'(.  בתיק וכלטיפול מדורג "ט כש  ,ובליגל
 

בימ"ש .4 דעת    ,אגרות  הוצאוומחוות  לעדיםמחים,  שליחויות ת  ישו"הוצאות ")להלן:    ,  ע(  ידי  למו  ל 
מ ידי  על  ישולמו  ואם  עוהחברה,  השרד  הרכי   לו  תשלם  ההודין,  סכום  את  עם  חברה  מיד  צאות 

 דרישתם הראשונה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
יך תאר ע המצי  חתימת  שם המציע         ע המצי  תמחות     

        
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  11וד  עמ

 
 'בנספח 

 
 מ "בע  2010אביבים   מי לכבוד חברת

 רויותלקת רכש והתקשחמ
 אביב -תל

  ,.נ.ג.א
 

 חייבות לקיום ההצעה ת ה - ייעוץ משפטישירותי לקבלת  22/121' סמ מס'  מכרז פומבי דו שלבי  הנדון:
 

ב .1 מציעים  לחבראנו  לספק  השרות    "מבע  2010אביבים    מית  זה  פ ע את  והנאיהת  כל  יל  התניות    דרישות ם, 
 עליהם במו"מ. שנסכים   םיל, או במחירים המפורטים לעחירילה ובממכים אבמס םיהכלול 

 עד האחרון להגשת ההצעות. ומים מהחודש ארבעה בתום תפקע   הצעה זו .2
היר/ים  מצו  ח"מ מאשר/יםחרת, האגדות משפטית א ברה, שותפות או כל התה מוגשת בשם חבכל מקרה שהצע  .3

 הם חותמים. את הגוף בשמו ייב  זה ולח הצעה  מסמך ל חתום עין לסמך/מוסמכים כדמו הם/ הואשאת זב
ל ידו .4 שו ע  המכרזיםנו  חברת    עדת  אביבים  של  לשאר  בע"מ  2010מי  ממנה    מסורית  חלק  כל  או  העבודה  את 

 ד או למספר מציעים.למציע אח 
אי .5 כי  לנו  החתימה  ידוע  בעצם  התחן  משום  ההסכם  חבבוייעל  מצד  מר ת  להזמנת    בע"מ  2010ם  יביאב  ית 

 רותים. יש
חברת   .6 אביבים  החלטת  לבנו   בע"מ  2010מי  הזכיגע  זוכים    בהליךיה  פיצול  מספר  תשפיע    ךבהליבין  על  לא 

יה לנו כל  . אנו מצהירים כי אין לנו ולא תה"מבע  2010ההסכם עם חברת מי אביבים    תום עלתנו לחהתחייבו
 ל. לעי   ברה בגין האמורהח נגדם כ יווחרו מניעת א יםצויתביעה בגין פי זכות

ת  יש לציין א  או תאגיד אחר,  רשומה  שותפות,  רהמציע הינו חבהמציע.  אם ה  לומדויק ש   ין שם מלאי צליש   .7
 . כדין שנרשם השם, כפי

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שם המציע 
ד( יש לרשום את שם התאגי)אם המציע הוא תאגיד    -  

המציע כתובת   -  

ון טלפ  מספר  -  

ייד נ  וןלפ מספר ט  -  

ס קפר פמס  -  

ה מ ת רשושותפומספר ח.פ. /   -  

)דוא"ל כתובת  EMAIL )   

שה/ ת.ז סק מורמס' עו  -  

שר לבירורים יש קשם א  -  

  - תאריך 

ימה תח  -  

קידו ם ותפהחות םש  -  
 

גיד( חותמת )אם המציע הינו תא   -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  12וד  עמ

 1'גנספח 
 121/22מס' בי דו שלבי ממכרז פוב 2.14י הסף בסעיף נאלת םתאהבע יהמצסיון נית צהרה עבור הוכח ס הטופ

חומים המנויים בסעיפים או יותר מהת  ניים ש ב  ,במתן שירותי ייעוץ משפטי  לפחותשנות ניסיון    5הינו בעל    המציע"
  או   דים אחמגיד  לתא  ,(2017-2021בכל אחת מחמש השנים האחרונות )₪  80,000  שלשנתי כספי  ף היקב  ,13.1-13.13

ב  ,ריות התושבים  המרכזית לנתוני  בהתאם    לפחותים  שבתו  100,000  והינ   תאגידכל  שמספר  הלשכה 
 ". לסטטיסטיקה

 
ת ל השירו לו)כ  הצהרה המעידה על הניסיון כאמור  –  1ג'פח  נס  להוכחת תנאי סף זה על המציע למלא ולחתום על

 ' הטלפון(. שניתן, שמות אנשי הקשר ומס
 

______ )להלן: ____________ _  ______ של חברת_______ שמש כ_ ___, מ___ __ __ ________י הח"מ _נא .1

 _______.  ___________"המציע"(,   ח.פ/ע.מ _ 

 ע. ם המציזה בש מתוקף תפקידי הנ"ל, הנני מוסמך לתת תצהיר .2

  /המים תאגידשם  מס'

  גוף

  תחומי יעוץ

מתוך  משפטי

התחומים  

בסעיפים 

13.1-13.11 

 התושבים' מס

 וטפיבתחום הש

לו מים  יד האגת

 יתן השירות נ

 י  היקף כספ

)ללא   תישנ

 מע"מ(

שנות ביצוע 

)כולל   העבודה

ציון חודש 

התחלה  

 וחודש סיום(

טי איש קשר  רפ

לו ניתן גוף ב

)שם   השירות

 טלפון( ו

1.  

 

     

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

        

   חותמת המציע  חתימת המציע   מציע ה שם  ריך את

 קרה של תאגיד( )במ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  13וד  עמ

 2ג'  נספח
 22/121מכרז פומבי דו שלבי מס' ב 3.14י סף בסעיף לתנא בהתאםרה הטופס הצ

 
    עורכי דין שעומדים בכל התנאים כמפורט להלן: 5המעסיק לפחות עורכי דין משרד   הואהמציע    14.3

   3  -ב  משפטיבמתן ייעוץ  ת  שנים לפחו  15  ניסיון של  בעל  אות הורתקשה ע לניהול ההשותף המוצ 14.3.1
 . 13.1-13.11נושאים לפחות מהנושאים המנויים בסעיפים  

משפטי    לפחות במתן ייעוץ(  2019-2022)שנים    3לי ניסיון של  בע תף()נוספים לשו     דעו"  2לפחות   14.3.2
 . לתאגידי מים

 . לרא שבי ןעורכי הדי  בעלי רישיון בתוקף של לשכת 14.3.3
משמעת יה 14.3.4 הרשעות  לשכת עדר  חוק  פי  על  ה  רכיעו  יות  ו  1961  -תשכ"אהדין,  התקנות  והכללים 

 ו. מכוח
 

יצרף המציע  דים וכן  המעידה על העוברה  צהה  –  2ג'נספח    תום עלציע למלא ולח המל  ע  להוכחת האמור
עורכי    ו  ברהחעם ה  קשרות ן בישראל של השותף המיועד לניהול ההתעורכי הדירישיון בתוקף מלשכת  

ייעוץ מד נוספים הצפויים להעניק  עותצ  וכןחברה  י לשפטין  כל אחד מחמשת  על היעדר ד  ה"היר של 
 עתיות.  ממשות הרשע

 __  _____ _________ ל ________ שמשמש כ _____________  ני הח"מ ______________________,א .1
   __. __ע.מ _______________/)להלן: "המציע"(,   ח.פ 

 
 מציע. ך לתת תצהיר זה בשם ה ל, הנני מוסמהנ" די  יפק ת קףומת .2

 

)נא   13.1-13.11מהנושאים המנויים בסעיפים  3-לפחות במשפטי  ץמתן ייעוב ןיסיות נשנו שותףהם ש
 לציין שנים ואת הנושאים( 

 
 
 

 

 
 

 עוה"דם ש

)נא   ןשנות ניסיו
לציין את  

השנים מחודש  
 ודש( עד ח

 היעוץיתן תאגיד המים לו נשם 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 _______  ____________ _  _______ _ _______   ___________________ 

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 
 )במקרה של תאגיד( 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  14וד  עמ

 טבלת ניסיון המשרד -'ד נספח
 22/121 'סי מבדו שלומבי מכרז פב 17.5יון המציע בסעיף ת מניסהתרשמומת המידה  יקוד אעבור נו

 
 במשרד גורם מטפל ן השירות תני  למי בותרל וםחשרד בתסיון המט ניפירו תחומי התמחות 

  דיני מכרזים 
 
 
 
 

 

ייעוץ משפטי בנושא  
 דמי הקמה 

 
 
 
 
 

 

י בנושא  ייעוץ משפט 
כות סביבה  אי של

ידי  הנוגעים לתאג
 םמי

 
 
 
 
 

 

פטי  שמייעוץ 
בנושאים משפטיים  

  גידי תא הייחודיים ל
 מים

 
 
 
 
 

 

  ניה וב ן ותכנ
 
 
 
 

 

  דיני עבודה 
 
 
 
 

 

  לש םשוני הסכמים
 רה החב

 
 
 
 
 

 

, לרבות  דיני חברות
עבודת  ליווי 

הדירקטוריון  
 ותיו וועד 

 
 
 
 
 

 

מיסוי לרבות מיסוי  
 מוניציפלי 

 
 
 
 
 

 

ייצוג בהליכים מול  
   ים רשות המ

  בהליכיםוג ייצ
אחד   ים בכלפטימש

 מהתחומים הנ"ל 
 

 

  גויצי ו וטף עוץ שיי
   פרט ום אחר תחבכל 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  15וד  עמ

 למכרז 'הספח נ

מי  חברת ב ויב, חברות עירוניות של עיריית תל אביתל אבה עיריית בודבע יסיוןל נה עהרהצפס וט

 22/121מס'  במסגרת מכרז פומבי אביבים

 

להלן:  חברת __________________ ) ___ של מש כ___________שמ___, אני הח"מ ________________ .1

 __________________.  .מ _ ע/ ח.פ   ,ע"(י"המצ

 המציע.   ר זה בשםת תצהילת סמךי מוהננ נ"ל,הפקידי  מתוקף ת .2

 היקף כספי   שנות ביצוע  שם גוף  'מס
 גוף בהם/פרטי איש קשר בחברה

 ( שם וטלפון)בוצעה העבודה 

1.  
 

 
 

 

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 .  מכרזה  שואת נבעבודו  קולא רשהוא   דובר בניסיון בעבודה מכל סוגכי מ הריוב •

 

 

        

 חותמת המציע    חתימת המציע   שם המציע   תאריך 

 )במקרה של תאגיד( 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  16וד  עמ

 ו'נספח 

תאם ובה 9119 -  א"התשנ(, הוגנים תנאים בטחתהו כדין שלא העסקה איסור)בהתאם לחוק עובדים זרים  תצהיר

 1987 - ז"התשמ  ,מוםנישכר מי חוקל

 ' _______________ מרח___________ __   .ז.ת' מס___ _______ "מ ____הח אני

 בזה  מצהיר,  כן  אעשה  לא  אם  בחוק   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי   לאחר

 : כדלקמן תבבכ

 . ילעל  מוראכ הם וכתובתי שלי  הזהות תעודת' מס, שמי .1

  מכרז   לצורך_______  ___ ____  רהבח'  מס_____  ____________    חברת  בשם/    בשמי  ירהצת  מגיש  אני .2

 "מ. בע  2010 אביבים מי  חברת עם______   שמספרו

  ן יד י  / פסק  האמורה   ההחבר   לא /    אלי   זיקה  בעל  כל   כנגד   או   האמורה   החברה  כנגד /    כנגדי  הוצאו  לא .3

  זרים   םעובדי  חוק  לפי  2002  באוקטובר  31  םיו  לאחר  ורעבנ ש,  תעבירו  משתי  ביותרים  /המרשיעים,  / חלוט

-"ז התשמ,  מינימום  שכר   חוק  לפיאו  /ו  1991  -"א  התשנ (,  הוגנים  תנאים  והבטחת  כדין  א של  העסקהור  )איס

 "מ. בע  2010 אביבים מי חברת עם ההתקשרות  למועד עד, 1987

   - פין לו לח .4

  משתי  ביותר ים / חלוט  דין י /בפסק  ו הורשענ  ורהמהא ה החבר  לא/   אלי   זיקה בעל וכל   האמורה ברה חה /   אני .5

  והבטחת   כדין  שלא   העסקה)איסור    זרים  עובדים  חוק   לפי  2002  באוקטובר   31  םוי   לאחר   ו שנעבר ,  ותירעב

  ההרשעה ,  אולם;  1987-"זמהתש,  םמינימו  שכר  חוק   לפי  בעבירהאו  /ו  1991  -"א  התשנ(,  הוגנים  תנאים

 .תרוההתקש  דמוע פנילש הרונ האח בשנה הייתה לא  האחרונה

      זה: בתצהיר .6

הוא חבר בני אדם,    ספקה  אם (  2; ) ספקה  ידי  על   שנשלט   אדם   י בנ  חבר(  1)  :מאלה  אחד   ל כ  -"  זיקה "בעל  

שותפ או  מניותיו  בעלי  בני אדם שהרכב  )ב( חבר  בו;  השליטה  בעל  )א(  לפאחד מאלה:  הענייו,  דומה  י  ין, 

  לש  פעילותו  לתחומי  במהותם  דומים  דםהא  בני  רבח   לש  ותופעיל   יותחומ,  ספקמהותו להרכב כאמור של ה ב

)ג(ספקה )  ספקה  מטעם  אישאחר  מי  ;  בני אדם שנשלט    ספקם ה( א3על תשלום שכר העבודה;  הוא חבר 

 .  ספקשולט בחבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ש -שליטה מהותית 

 . 1981 -"אשמ תה)רישוי(,  הבנקאות בחוק  כמשמעותה -"שליטה" 

 . האדם בני בחבר שליטה יצעמא של םוימס  וגבס תרוי  או רבעים שלושה של  החזקה -"  תיתוהמטה  ליש"

  ההצעה   הוגשה  בו  המועד  -בהליך;  במכרז  הצעות  להגשת  האחרוןהמועד  -במכרז  -"  ההתקשרות"מועד  

 . להליך

                                  . אמת תצהירי ותוכן  מתיחתי לןלה,  שמי זהו .7

    

 המצהיר   מתיתח  ך ריאת

 ימות חתימה א

 פיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_______________,  הו  ___________  וםכי בישר בזה י מאהננ  

י שהזהרתיו/ה  ____, ואחר______ ת ____מר/גב' _____________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהו

י   כי עליו/ה להצהיר את האמת ת א ה  אישר/ שה כן,  ה/תעיעש  לא שים הקבועים בחוק אם  עונ י לצפו   היהתהיה/ וכי 

 הנ"ל וחתם/ה עליו.  התצהיר נכונות

                    ______________                                          ____________ 

 חתימה                                                                                           חותמת         



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  17וד  עמ

 נספח ז' למכרז
 121/22' מס מכרז תיאום ואי העסקיים ההגבלים נייד  על ירהמש בדבר תצהיר

 הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:   אני

 . לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי .1

  יםאביב  מי  חברת  של  זבמכר"(  המציע( )להלן: "החברהם  )ש  ___ _ ________ חברת    מגיש תצהיר זה בשם  אני .2

 ______ )להלן: "המכרז"(.   מכרז מספר(, ההתקשרות________________ )נושא    למ, "בע 2010

 .  ומנהליו החברהמוסמך לחתום על הצהרה זו בשם  אני .3

  ודיני   1988-"חשמתה,  ייםק העס  םבליההג  קוח   להוראות  בניגוד  ופעל   לא  מטעמו  מי או  /ו  מנהליואו  /ו   יעהמצ .4

 (:רק לא)אך  זה ובכלל, במכרז להצעתם בקשר"(, העסקיים יםההגבל ני יד ": לעיול )להלן  ייםהעסק  ההגבלים

טעמו באופן עצמאי, ללא מאו מי  הליו ו/אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנ  ו  המחירים ▪
   .זה במכרז אחר  פוטנציאלי יעמצ עם וה אזכרז אחר במהתייעצות, הסדר או קשר עם מציע 

  במכרז   הצעות  מציע   אשר  תאגיד   או  אדם  כל    לידיעת   כלשהו  באופן  הובאו  לא   זו  הצע בה  יעיםהמופ    המחירים ▪
 . זה זכרבמ תעוהצ להציע פוטנציאל ול  יש אשר תאגיד וא  אדם כל בפני או, זה

  בהצעות  אחר  פרט  כלאו  /  יריםחמו  א/ו  תעוצה  וםבתיא  םמעורבי  היו  לא  מטעמו  מיאו  /ו  מנהליואו  /ו  המציע ▪
או  /ו,  זה  במכרז   אחר   מציע  ידי  על  המוגשת  להצעה  בנוגע  ובין  צעתםהל  בנוגע  ןבי,  זה  במכרז  המוגשות

  אחד  בקנה  עולה  שאינה  התנהגות  או/ו  יעסק  הגבל  המהווה  באופן   פעלו  ולא,  זה  מכרז  עם  בקשר  שוק  בחלוקת
 . מאלו  אחד לבצע ניסו  לא או /ו ,זה זמכר במסגרת העסקיים  ההגבלים נייד עם

מנהליו    המציע ▪ לא  מיו/או  ו/או  ו  מטעמו  מציע    לאהשפיעו  של  או  אחר,  מציע  של  הצעה  על  להשפיע  ניסו 
אחר,   אחפוטנציאלי  למציע  גרמו  לא  ו/או  ניסו  לא  זה  ובכלל  זה,  לבמכרז  או  פר  שלא  מציע  אחר  וטנציאלי 

 במכרז זה.    להגיש הצעה

  מציע  עם  או  מציע   עם  ואשהכל  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית   ולא   לב  וםבת  תגשומ  ע ציהמ  של   זו  הצעה ▪
 (. במשותף מציע)למעט  זה במכרז פוטנציאלי

 במקום המתאים: vלסמן  יש .5

  ]   של  החקיר  תחת   זה   תצהיר  חתימת   במועד  איםנמצ  לא  עובדיואו  /ו  מניותיו   בעליאו  /ו  מנהליו ,  המציע] 

 ; זמכר וםא לתי בחשד ייםסקהע  ההגבלים רשות

 : פרט   אנא ,  כן  אם

______________________________________ _________________________ 

              ___________          _____________           ___________    ____________ 

 ת חותמ+ חתימה    . ז.ת רמספ               שם        תאריך                  

 מה יחת תאימו

___________ אשמ  יהננ   ביום  כי  בזה  ע   ר  בפני  _הופיע  במשרדי  ________  __ו"ד   ,
 ב_______________,  

_____________,  /מר   ואחרי ______________,    זהות  תעודת  בעל /    אישי   באופן  לי ת  /המוכרגב' 
  לא   םא  וקבח   עיםהקבו  לעונשים  צפוייה  תה /יהיה  וכי  האמת  את  להצהירה  /עליו  כיה  /שהזהרתיו

 . יועל ה /וחתם"ל הנ  התצהיר נכונות את ה  /אישר, כןה עשת /היעש
 

 _____                   _________                                          ____ ________ 

 ה חתימ                                                                                   חותמת       

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  18וד  עמ

 

 ז למכר 'ח חפנס

 "כיםוומת םגורמי" ל"תיווך דמיוהתחייבות על אי תשלום " הצהרה

 _____________ ___ במציע החתימה י / מורשה.ז. _____________ ת' מס"מ ______________ הח ו / אני

 : כדלקמן בכתב בזה ומתחייביםים  /מצהיר

  בעל   דבר  כלאו  /ו   כסףו  א/ ו  הנאה   בתוט  כל,  פיןקיבעאו  /ו   במישרין,  קיבלאו  /ו  הציע  לאאו  /ו  נתן  לא   עהמצי .1
  2010  אביבים   מי  חברת   של  מחדלאו  /ו  מעשהאו  /ו  החלטה  על,  יןבעקיפו  א/ו  ריןיש במ,  להשפיע  במטרה   ערך

  מיאו  /ו"מ  בע  2010  אביבים  מי  חברת  עובדאו  /ו"מ  בע  2010  אביבים  מי   בחברת  רה שמ  נושא   של   או"מ  בע
 . ממנו  הנובעיםה מנהז/כם סה  כל או/ו למכרז בקשר,  אחר  גורם כלאו /ו  מטעמה

  דבר  כלאו  /ו  כסףאו  /ו  הנאה  טובת  כל,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין ,  לקבל  או/ו   לתת  או/ ו  להציע  לא  מתחייב  המציע .2
  אביבים   מי  חברת  של  למחדאו  / ו  מעשהאו  /ו   החלטה  על,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין,  פיעלהש  במטרה  ערך  בעל

  ימאו  /ו"מ  בע  2010  אביבים  מי  חברת  עובדאו  /ו   "מבע  2010  םיבאבי  מי  תברבח  משרה  נושא   של   או"מ  בע  2010
 . ממנו  הנובעיםהזמנה /הסכם   כלאו /ו למכרז בקשר,  אחר  גורם כלאו /ו  מהמטע

"מ  בע  2010  אביבים  מי  תבחבר   המשר  נושא  עם,  בעקיפיןאו  /ו   במישרין,  פעולה  שיתף  לאאו  /ו   שידל  לא  המציע .3
י  סוד/חסוי  מידע   לקבל  מנת  על  אחר  גורם   כל או  /ו  המטעמ   ימ או  / ו"מ  בע  2010  אביבים   מי  רתבח  עובד או  /ו

 . ממנו הנובעיםהזמנה  /הסכם  כלאו /ו  כרזמל ורהקש

  2010  אביבים  מי   בחברת   משרה   נושא   עם,  בעקיפיןאו  / ו  רין במיש,  פעולה  לשתף או  / ו  לשדל  לא  מתחייב  המציע  .4
  מידע   לקבל  מנת  על   אחר  םרגו  לכ או  /ו   העמ מט  מיאו  /ו"מ  בע  2010  אביבים  מי  חברת  עובד או  /ו "מ  בע

 . ממנו עיםובהננה זמה/כםהס כלאו / ו  למכרז  הקשורסודי / חסוי

"מ  בע   2010  אביבים  מי  בחברת  משרה  שא ונ  עם,  בעקיפיןאו  /ו   במישרין,  פעולה  שיתף  לאאו   /ו   שידל  לא  המציע .5
  רה בצו  יםר מחי  לקבוע   טרהמב  אחר  גורם  כלו  א /ו  מטעמה  מיאו  /ו "מ  בע  2010  יבים ב א  מי  תחבר  עובדאו  /ו

 .תחרותית לא או /ו מלאכותית

  2010  אביבים  מי   בחברת   משרה   נושא   עם,  בעקיפיןאו  / ו  במישרין ,  פעולה  לשתף ו  א/ ו  לשדל  לא  מתחייב  המציע  .6
  מחירים   לקבוע  במטרה  אחר   רםגו  כל  או /ו  מטעמה  מי או  /ו"מ  בע  2010  אביבים  מי  חברת  עובדאו  / ו"מ  בע

 . תחרותית לאאו /ו  אכותיתלמ בצורה

  2010  אביבים  מי  חברת  של  תשרוהתק  הליכי  במסגרת  לעיל  5-ו  3,  1  בסעיפים  לאמור  בניגוד  לפע   לא  עצימה .7
 . מהם  שנובעיםהזמנה  /הסכם כל או / ו"מ בע

  מי  חברת,  לעיל  בסעיפים  רלאמו  דבניגו  פעל  מטעמו  מי או  /ו  המציע  כי  סביר  חשד  יתעורר  שאם  למציע  ידוע .8
  ההתקשרות  בהליך  לשתפו  לא,  הבלעדי  דעתה  ולקיש"י  עפ  ,תוכהז  את  צמהעל  שומרת "מ  בע  2010  אביבים

"זה)בסעיף    אחר  הליך  בכלאו  /ו,  כאמור  הפעולה  נעשתה  כי  חשד  יםיק   ובילג   לא או  /ו"(  ההתקשרות  הליך : 
  בכל  לבטל או  /ו  ההתקשרות   בהליך   זכייתו   ת א  שהוא  זמן  בכל  לבטלאו  /ו  ההתקשרות  בהליך  הצעתו   את   לקבל

  לכל   ףבנוס  וזאת ,  המציע  עם  תקף   הסכם  כלאו  /ו   ההתקשרות  מהליך  ם הנובעי  הנמז הה/ההסכם  ת א  שהוא  זמן
(  הסכם  הפרת  לבש)תרופות    החוזים  חוק,  ההסכם,  ההתקשרות  מסמכי  מכח  החברה  לרשות   העומד  אחר  דעס

 ". דין כל מכח או 1970-"אהתשל

  המעורבים  עמוט מ  ומי  יונ סוכ  ,נציגיו,  ושל  המשנה  קבלני  ,עובדיו  לידיעת  זה  סעיף  תוכן  להביא  חייבתמ  המציע .9
 . ממנו הנובעיםהזמנה /הסכםאו /ו"מ  בע 2010 ם אביבי ימ רת חב של ההתקשרות בהליך שהיא  דרך בכל

        

י  / מורשה חתימת  המציע שם   תאריך 
 מציע ב החתימה

 חותמת המציע   

 גיד( )במקרה של תא

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  19וד  עמ

 

 למכרז  1 'ט נספח

 ם פליליי כיםיהל או יתילפל חקירה ןבעניי תצהיר

 

 

______________  הח  אני ______________ת   מספר"מ   שייחתם   בהסכם   הפרויקט   למנה   להיות  דהמיוע,  "ז 

 , מצהיר בכתב כדלקמן:   להלן  המצוין המכרז בעקבות

 

 . לעיל כאמור הם שלי הזהות תעודת ומספר שמי .1

 

ת  אני .2 זה  מגיש  )ש  חברתב   תפקידי  רתבמסגצהיר  )החברהם  ____________    של  במכרז"(  עהמצי"  :הלןל ( 
)להלן:    מכרז  מספר(,  רותההתקש)נושא  ____  ____________   ל"מ,  בע   2010  אביבים  מי  חברת  ______

 "(. המכרז"

 

ו/או לא    הבז  יוצאוכ  במרמה  דבר  קבלת,  מרמה,  שוחד  של  בעבירות  תילמועד הגשת ההצעות לא הורשע   נכון .3
 ות בעבירות אלה. /היר חק יגדנ  לתה נתאו לא מ/ים בעבירות אלו והליכ ינהלים נגד תמ

 

 

 

              ___________          ___ __________           ___________    ____________ 

 חותמת  +חתימה    . ז.ת מספר              שם                      תאריך                     

 

 

 

 חתימה  אימות

 __________ , במשרדי ב_______________,  "ד _פני עוביע פהו  ______זה כי ביום _____ מאשר ב הנני 

ה  /שהזהרתיו  ואחרי___,  ___________  זהות  תעודת  בעל/    אישי  באופן  לית  /המוכר_____,  _____גב' ___/מר

 את ה  / אישר,  ןכתעשה  /יעשה  לא   אם  בחוק  ועיםהקב  שיםלעונ   צפויתהיה  / יהיה  וכי  האמת  את  להצהירה  /עליו  כי

 . יועלה / וחתם ל "הנ התצהיר נותנכו

 

                    ______________                                           ____________ 

 תימה ח                                                                                   חותמת         

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  20וד  עמ

 למכרז  2' טנספח 

 יים פליל כיםילה או תי יללפ חקירה יןבעני תצהיר

 

 לניהול   המציע  מטעםהבכיר    המנהלת  עד להיוהמיו   ___,הח"מ ______________ מספר ת"ז ___________  אני

 עקבות המכרז המצוין להלן, מצהיר בכתב כדלקמן:   ב  שייחתם ההסכם

 

 . לעיל אמורכ הם ליש  הזהות תעודת ומספר שמי .1

 

)שם  _ ______ __  תבחבר  קידי פת  במסגרת  זה  תצהיר  מגיש  אני .2 "חברהה ___  )להלן:    של   במכרז"(  המציע( 
)נושא  ______  ל"מ,  בע   2010  אביבים  מי  חברת )להלן: ______     מכרז  מספר(,  ההתקשרות__________ 

 "(. המכרז"

 

ו לא  ו/א  בזה  וכיוצא  במרמה  דבר  לתקב ,  רמהמ,  שוחד  של  בעבירות  תילמועד הגשת ההצעות לא הורשע   נכון .3
 ות בעבירות אלה. /החקיר  ינהלת נגדתלא מ אלו ו/או תעבירוב ים כהלי יד ם נגנהליתמ

 

 

 

 

             ____ _______          _____________           ___________    ____________ 

 חותמת + חתימה    .ז. ת רמספ              שם                      תאריך                     

 

 

 

 חתימה  מותאי

 

 _,  _________הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_____  ___________ םוכי בי בזה  מאשר הנני 

ה  /שהזהרתיו  ואחרי______________,    זהות  תעודת  בעל/    אישי  באופן  לית  /המוכרגב' _____________,  /מר

 את   ה/ אישר  ,כן  תעשה/יעשה  לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפויתהיה  / היהי  וכי  האמת  את  להצהירה  /עליו  כי

 . עליוה / וחתם"ל הנ התצהיר תנכונו

 

       ______________                                                       __________ __ 

 חתימה                                                                                    חותמת         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ר"מו"עסקי ש 

 34ך  מתו  21וד  עמ

 
 

 'ינספח 
 ___ ____ ___ ך:יתאר

 לכבוד  
 בע"מ 2010יבים  חברת מי אב 

                  א.ג.נ.,

 נים והיעדר ניגוד עניי מידע אבטחת , דיותסובות להתחיי

 
 "( בתחום  החברה)להלן: " בע"מ 2010  יעוץ לחברת מי אביביםרותי י שי, המעניק ____________ _י ______ אנ
 

 קמן. יב כדלי מתחו___ מצהיר  _________________________
 

ל  .1 ו/או בכל דרך אחרת,חברה  קשרות עם הבמסגרת ההתש  יידוע  לרשות ו/  ילידיעת  ויגיעו  יתכן  בהסכם  ,  יאו 

נטית,  ס, מדיה מג , לרבות: חומר מודפרהחבים לורמידע הקש  רים ו/אוחומ  ,מצעי אחרו בכל אבכתב, בע"פ א 

ס"ד,  , פרוטוקולים, פכמיםות, הס, כתובתשמו  ת, נהלים,ו צות, תכניות, שרטוטים, המלדו"חות, טפסים, תמונ

ו/או   מועסקים  שירותיםפרטי  קבו/  נותני  וכאו  אחלנים  דבר  כל  לן  בקשר  יקחברה  ר  אלה  להל)כל  ן:  ראו 

 (.  "מידע"

מתחייב להביא   ני א לרבות חוק הגנת הפרטיות. י כל דין, דע בהתאם למתחייב עפ" חס למי בי יב לפעול מתחי  אני .2

 ת. הפרטיות  די את דרישות חוק הגנובלידיעת ע

י בדרך אחרת,  דע שהגיע אל מוש במישה שיעאע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא  פעל בקשר למיד א .3

 בה שהיא. י מכל סישליש ע לכל צדאת המידעביר אולא 

דתם,  קף תפקידם זקוקים לו בעבוירו רק לידיעת עובדים שבתועב אלמידע,  סודיות מוחלטת ביחס    מור עלשא .4

עובדי א כל  ו/אאוכן    במסמך זהת כמפורט  על התחייבות לשמירת סודיו  חתים את  כל פרסום  גיל מנע  וי של  ו 

 ך שהיא ולכל גורם שהוא.  מידע בכל דרה

 תקה אחרת. כל צורת העעתקה, צילום, תדפיס ופול, ה שכצע במידע אחרים לבשה ל ראיק ולא עתאלא  .5

מידע  עת אובדנו ו/או הגעתו של ההאבטחה הנדרשים לשם מנינקוט בכל אמצעי  אהמידע ו   שמור בהקפדה עלא .6

 לידי אחרים.  

  מר אחר, ו חואי אחר ו/ץ, אמצע, חפכל מסמךשל  ש לאובדן  אובדן או חשדבר    ילוודע  מיד עם הי   לחברהודיע  א .7

 ל חשש לדליפת מידע. כאמור על כחברה ודיע לא כמו כן, סודי. ע  הכולל מיד

עבירו  או/או    החברהיד כל מידע הנוגע לענייני  שמאאו בכל עת שיידרש,  /ום ההתקשרות בין הצדדים ולאחר ת .8

 ניהם. המוקדם מבי  -ישה מתאימה או מקבלת דר שרות ו/ההתק יום מתום  14תוך חברה ל

ידע  כל זכות או רשות לגבי מ  יל די להעניק עצמה, כ חברהע"י הרה חבות הודי המידע א עצם גילו ין ב א רור לי שב .9

 .הבלעדית  בעלת המידעחברה ע מהיות ההרת סודיות זו כדי לגרוזה ואין כל האמור בהצ

ו/או  המיד   פי דין למסור את-על  אדרשבמקרה ש .10 ע   ת/מתחייב  י, אנ וחלק ממנכל  ע    מייד  ברהלחל כך  להודיע 

. בכל מקרה,  ככל האפשר את גילוי המידע  ו/או לצמצםלמנוע    תוגע לניסיונובכל הנה  פעולה עמ   ולשתףב,  ובכת

 פי דין כאמור. -חלק מידע הנדרש עלב/ת למסור אך ורק את אותו מהאמור לעיל, אני מתחייומבלי לגרוע 

ם  טרכל שהיא    תי בצורה נחשפ  ידע אליועם כל מ נה ותהיינה בתוקף, בקשר  כתב זה תחולעל פי    יותייהתחייבו .11

והחתימההתק החברה  עם  השרות  כתב  על  עה  החתימה  לאחר  זה,  במהלךתחייבות  זה,  התחייבות  כתב    ל 

ין  ה, ובבין אם הסתיימה ההתקשרות ביני לבין החבר   ובכל עת לאחר מכן, חברה  ם למתן השירותיההתקשרות ו

 . אה או בוטלה מכל סיבה שהיונתה, הופסקאם ש

 .  רהחבעם הם וד ענייניעול בניג א לפלמתחייב ש אני .12

ניגוד  עלול להי  אני על כל מקרה בו  חברה  ה ל  יועצת המשפטית ש ח מיידית למתחייב לדוו אני   .13 מצא במצב של 

 חרים. לבין עבודה עם גופים אחברה בודה/השירות בנים בין הדרישות לביצוע העעניי
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  עבודה   יןבל  החברה  עםשירות בהתקשרות  ה  ותשדרי  בין  עניינים  ניגוד  של  במצב  אנמצ  אינני  כי,  צהירמ  הנני .14

 .חברהל בעקיפין וא /ו  במישרין  יםהקשור  חריםא גופים עם

 עניינים:   ניגוד להיווצר  עלול שבגינם לחברה עקיפה או רהישי זיקה בעלי לקוחות תרשימ של פירוט  להלן .15

______________________ __________________ ________________ _______ _________ ____ _

______________ ________________________________________ ______________ _________

 __________________________ ______________________ _________________________ ____ 

  , מכרזיםה  י ועדתקשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברתי  או  משפח  אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר .16

   .במכרזלים טנציאמהמתמודדים הפו או עם מיי מהנהלת החברה ו/ ם מע

ודה, חם,  ילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דבני זוגם, אח או אחות ובן זוג, הורה, בן, בת ו  -בסעיף זה: "קשר משפחתי"  

ל נכדה,  או  נכד  כלה,  או בות  רחמות, חתן,  שולחני  חורג  על  אחר הסמוך  או אדם  ענ או שא  מאומץ,    ל י סמוך 

 .  חנושול

 בנספח עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד  מהוות  אינן  כשלעצמן,  אישי,  או מקצועי  רקע על יכרותה כי יובהר,  .17

 :עניינים  ניגוד להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר  של פירוט להלןזה. 

_______________ _ ___________________________________________________ _ ________ _

_________________________________________________ __________ __________________

 _________________________________________ 

  לחברה   ף שיגרםעקי  ובגין כל נזק ישיר ו/א  החברהאת    אפצהמנה,  פר התחייבות זו או חלק מא  בכל מקרה בו .18

בפיצוי מוסכם   ס   זאתו  ₪  20,000  בסך שלכתוצאה מההפרה  לגרוע מכל  ו/או  מבלי  לזעד  כות  תרופה שיעמדו 

 כל דין.  על פיחברה ה

ו/או מי  החוק, הרי באם אני, עובדי  ברה לפי כתב זה או לפי  מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לח .19

  ם יכל הנזק   ןרה בגי זה, אזי אהיה מחויב/ת לפצות את החב  לפי כתבעלי    מטעמי, יפר מחויבות כלשהי המוטלת

שיגרמו לה ו/או העלולים להיגרם לה עקב    וסוג שהוא,מין    או ההפסדים מכל/עלויות ואו ההוצאות ו/או הו/

את החברה מייד עם דרישתה הראשונה, היה  שהו, ואני מתחייב/ת לשפות  ו/או שייגרמו לצד ג' כלההפרה הנ"ל  

יג'    דוצ זכלשהו  התחייבותי  הפרת  בגין  החברה  את  ו/אותבע  כל    ו  בהפרת לה  יעבגין  שמקורה  כתב    אחרת 

ר על פי כתב זה  מטעמי. כן תהא זכאית החברה, מבלי לגרוע מכל סעד אח  די ו/או מי, עובייבות זה על ידיהתח

 זמני אחר. כל סעד או /ו נגדי צווי מניעה ו/או צווים לביצוע בעין י כל דין, לפעול ולהוציא כאו על פ

 
 
 

 :  ולראייה באנו על החתום

 

 :  רד עורכי הדיןמש םעמט סמכיםוהמ
 
 
 : _____________ חתימה____  : _______דתפקי  _____________ :שם ( 1
 
  
 : _____________ תימהח  : ___________תפקיד_  ____________ :שם(  2

 
 
 

____________ _______ 
 ת : חותמ משרד עורכי הדין
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 ותים למתן שיר                          ' הסכם מס - י"א  נספח
 

 2022__ בחודש _______  ________ ביום _   שנערך ונחתם ב
 

 מ "בע 2010מי אביבים   בין:    
 514374099ח.פ.  

   6935045יפו  -אביב-תל, 121רה הנביאה דבו
 03-7736292פקס:    03-7736117 :פוןטל  
  ( "החברה)להלן: "  

 ד אחד מצ
 ____ __ ________ ___ _________    בין: ל

 _____________ .מ. _____ ח.פ. / ע 
 _______________ ______ מרחוב 

 ______ ______ פקס:  ___________: פוןטל
      ( "דיןהורכי משרד ע)להלן: " 

  
 מצד שני  

 
תאגיד   ל הואי והביוב  והחברה,  תל של  המים  בקבלתיפו-אביב   העיר  מעוניינת  משפטייעוי  ,  שונים   ץ    בתחומים 

 . צונייםחי ות עו"דאמצעב
 

,  הרקע המקצועי  בעלהוא בעל כל האישורים הנדרשים על פי כל דין,    הצהיר והתחייב כי משרד עורכי הדין  ו לוהואי
)כהגדרתם להלן(,  ירותים  חברה את השספק ל כדי לדרשים  ית הנוהמיומנות המקצוע   ניסיון, הכישוריםידע, הה

  ;ל דיןפי כ נדרשים לשם כך על  תנאים ה ל הכ ולמלא אחר
 
סמך   הואילו עורכימצגי  ועל  לקבלהחבר   ינת מעוני   ,הדין  משרד  שונים  ה  בתחומים  משפטי  עו"ד    ייעוץ  באמצעות 

ובהתאם  כקבלן עצמאי    כלה  , תם להלן(כהגדרתים )ק לחברה שירומתחייב להעני  דין ה  ורכימשרד עחיצוניים ו
   הוראות ותנאי הסכם זה;ל

 
  המכרז כמפורט בהסכם זה ובמסמכי תים בלת השרות תנאי קסדיר אלה ונייניםמע  ן הדי משרד עורכיוה והחבר לואיוה

 שהסכם זה מצורף להם; 
 

 :  קמןים כדלדוהותנה בין הצד הוצהר ,לפיכך הוסכם
 מבוא

 נו.ם חלק בלתי נפרד ממא להסכם זה והצהרות הצדדים מהוויבוהמ .1
 סכם.נות הה פרש  ה לצורךד והן לא תשמשניות בלבנוח ל  רות הסעיפים בהסכם זה הינןכות .2
 כללי  .3

מסמכי  המבוא   3.1 המצור  המכרזלהסכם,  בלתי  והנספחים  חלק  מהווים  אליו  שיצורפו  או  של  נפרד  פים 
 סכם. הה

 
 :  םחיפהנס רשימת

 ההסכם עם הזוכה( )ימולא לפני החתימה על   תעריף -  1נספח  
   ביטוחי אישור -  2נספח  
   ד ענייניםהיעדר ניגות מידע ובטח, אסודיות תלשמיר בותייכתב התח  -  3נספח  

 
 מע וכן להיפך.כל האמור בהסכם בלשון יחיד אף ברבים מש 3.2

 
 :השירות .4

י .4.1 יעניק  הדין  עורכי  לחברמשרד  משפטי  בהיעוץ  החברה  התא ,  לצורכי  על  ם  שיוגדר  היועצת  וכפי  ידי 
 .(ץ המשפטי" או "השירות""הייעו )להלן: המשפטית של החברה

שיערכו במשרדי החברה  שונות של החברה,    ת ובוועדות שיבות שונות ביר, השתתפובין הית  ,ולל יכ  רותשיה .4.2
 . החברההיועצת המשפטית של  לפי הנחיות  קומות שונים, הכל ומ

דעתה    השירות בהתאם לצורכי החברה ולפי שיקול( את  100%-ד ללהגדיל )ע  צם אות לצמיא החברה רש .4.3
 בלעדי. ה

 ם.  אחרימשרדי עו"ד  שפטי מעוץ מייבל  לקלחברה שמורה הזכות  .4.4
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  הדין רד עורכימשייבויות התח .5
 תוקף. ב דהיות בעל רישיון עו"לחברה ל  ייעוץ משפטיכל עו"ד המעניק מטעמו  וודא של הדין   משרד עורכיל ע 5.1
ולמלא    להתקשר בהסכם זהו אחרת  ן כל מניעה מכח דין ו/או הסכם ו/איאין מתחייב שמשרד עורכי הד 5.2

ע וייבוי התח וכי  פיו  לתיו  ו/אואחרת שלו איבות  כל מחו,  עניינים    ינה עומדת  בניגוד  ו/או  תעמוד בסתירה 
 .מחויבויותיו מכח הסכם זה ל

 . כל דיןהתאם לכם זה ייעשו בהס  כל פעולותיו מכוחב ש משרד עורכי הדין מתחיי 5.3
להעניק  רדמש 5.4 מתחייב  הדין  השיר   עורכי  במיואת  במסבמומחיות במקצועיות,  מנות,  ות  ברותי,  נאמנות  , 

 חברה. אינטרסים של  ה שמירה על ה ל ביושר ויפעלו
  לה, יכולת מקצועית יק מטעמו ייעוץ משפטי יהיה בעל ידע, ניסיון, השכמשרד עורכי הדין וכל עו"ד המענ  5.5

 למתן השירות.  והבג
על  בשרות  הינו ויהיה בכל תקופת ההתקמשפטי    מתחייב וכל עו"ד המעניק מטעמו ייעוץין  הד  עורכי  משרד 5.6

 . דרשים עפ"י דיןאישורים הנהיתרים וה הרישיונות, ה כל 
הדין 5.7 עורכי  יאוח  משרד  לא  כי  מ  מתחייב  הזכייה,  5  -ר  על  הודעת החברה  מיום מסירת  יסיים את    ימים 

ויה לב  התארגנותו השירות,  רציה  יצוע  לשביעות  מלא  באופן  השירות  לביצוע  ומוכן  המלערוך  של  ונה  א 
 החברה. 

ו/או בהתאם    עו עימו בתעריף בהסכםחירים שיקבלמ   צע את השירות בהתאם חייב לבין מתעורכי הד משרד   5.8
 בכתב עם היועצת המשפטית של החברה.  יסוכם מראש ולמתווה שכ"ט כפי ש

הדין   5.9 עורכי  מטעמו  לשכ  מתחייב משרד  המעניק  משפטי  יי  עו"ד  היועצת  עוץ  להנחיות  בהתאם  יפעל 
מטע  של   פטית המש מי  או  שהחברה  כפי  לעתיהיו  מה,  ובכלמעת  שוטף  באופן  הששלב  ,  ביצוע  ירותים  י 

 פעולותיו.   דיווח שוטף ו"בזמן אמת" על כל המבוקשים, תוך
שרות,  החברה לכל תקופת ההתק  תה אילוו  לניהול ההתקשרותה מתחייב שהשותף שימונ הדין  עורכי  משרד 5.10

 מראש. מ"ש של החברה בכתב וור היועכל שינוי בנציג המשרד מחייב את איש
ת  יקבע, ולפיכך, מתחייב להיודרשות בלוח הזמנים שי המטלות הנ  ן מתחייב לבצע את כלדי ה  עורכי  משרד 5.11

 א תשלום נוסף. לת ל וד בלוח זמנים קצר, וזאין ברמה גבוהה ביותר וזאת על מנת שניתן יהיה לעמ זמ
 ש. עבודה המקובלות, ככל שיידרלשעות החייב לספק את השירות גם מעבר י הדין מתמשרד עורכ 5.12
עורכ מש 5.13 הדיןרד  לעבוד   י  י ע מלא הפעול  שיתוףב  מתחייב  החברהם  של  נוספים   פי  על לו שיוגדרו  ועצים 

 .הל החברהיועצת המשפטית ש  הנחיית
עורכי    5.14 עו"ד המעין  הדמשרד  ייעוץ משפטי  מתחייב שכל  ית ניק מטעמו  ם החברה ללא קבלת  חייב בשלא 

תב  ים, בין בכגצלכל צד ג' כלשהו מ  ןית לא  ,  וכן  ה"ש של החברה או מנכ"ל החבר ל היועמ אישור מוקדם ש
או  ו/כלשהו בשם החברה  צד ג'  מול רשות שלטונית ו/או  ל פה, בשם החברה וכי כל פעולה ו/או פניה  ן בעובי

 לכך בכתב ומראש. ו/או מי מטעמה  המשפטיתאישור היועצת לאחר שקיבל את , יעשו אך ורק ומטעמ
הדין  ע  משרד 5.15 עו"ורכי   שכל  המעמתחייב  מטעד  משפטי  ניק  ייעוץ  ימו  פעולה צבלא  כל  שע שיש    ע  לול  או 

 . סכם זהבויותיו בהתאם להליך/הלהיות בה ניגוד עניינים בהקשר להתחיי
ייעוץ משפטי    כל עו"ד המעניקמתחייב שן  משרד עורכי  הדי 5.16 ברה כל מידע רלוונטי  די הח יעביר לימטעמו 

 וע השירותים. גרת ביצהנודע לו במס
המ  מתחייב הדין  עורכי     שרדמ 5.17 האמצעים  כל  האשברשותו  למתן  נהליים,  הנדרשים  והמשרדיים  רגוניים 

 .לאמהשירותים באופן 
ה למי מעובדי  בת הנא, כל טו , או הסכים לקבל או לתתתחייב שמעולם לא קיבל או נתןכי הדין ממשרד עור 5.18

 החברה. 
 

 
 קופת ההסכםת .6

 
ההס  היאתקופת  שנ  לתקופה )___________  יום  מ    כם  ) ___   ליום  ד עו(  השל  תקופת "להלן:  _________ 

   (."שרות הראשונה"ההתק
ת נוספות )סך פובמספר תקוקופה אחת או  תפת ההתקשרות הראשונה באת תקולחברה תהא האופציה להאריך  

 נאים זהים או מיטביים.  ם( בתבמידה וימומשו כל האופציות בהסכם שני 7הכל 
תהא  החבר זה  ת שאירה  הסכם  להפ   לבטל  א ו/או  ביצסיק  סיב  ו,וע ת  ומכל  מועד  שהיאבכל  בכתב בה   ,ה  ודעה 

רה בעבור לתמו  י הדין משרד עורכ אי  זכ  במקרה כזה יהיה   ראש.ם ממיי  30לפחות    משרד עורכי הדיןל  שתימסר
 ו.טרם ביטול ההסכם ו/או הפסקת ביצוע עבודה שבוצעה 

החברה    את   כל דבר ועניין, ויזכהל  ההסכם הפרת  ד את מימוש האופציה ייחשב כ לכב  דיןורכי המשרד עסירוב של            
 בסעדים הקבועים בהסכם זה, וכן בסעדים עפ"י כל דין. 

 
  ות, ככל הטיפול בהם החל מכח ם אף לאחר תקופת ההתקשרימשיך לטפל בעניינים/תיקי    משרד עורכי הדין  

 ו.התקשרות ז 
 

תשלום  זכות לפיצוי או     דיןעורכי המשרד  לה שהיא לא יקנו   מכל סיבה  הסכם ז  יעתפק   סיום ההתקשרות ו/או
 רה. במהח
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 שיטת העבודה  .7
 בודה. ולת העשרד עורכי הדין את תכלמ  תגדירשל החברה שפטית ת המהיועצ .7.1
 להסכם זה.  1הטרחה יהיה על פי התעריף המופיע בנספח  ם אחרת בין הצדדים, שכרכל עוד לא סוכ .7.2
 . ה בחברההגדירעצת המשפטית ומי שק מול היור תפעל דיןי המשרד עורכ .7.3

ל החברה על   דין את היועצת המשפטית ששיפוטיות יידע משרד עורכי הרכאות  עני  בתיקים המתנהלים בפ .7.4
 ד בענין ההליכים המשפטיים של החברה.י בי דין שמתקבלים במשרקבלת הזימון ועל כתב דיון עם  מועדי

הלים על ידם עבור  ים שמנובתיק  דיון של בית משפט  פרוטוקוליטית  משפת הועצמשרד עורכי הדין יעביר לי .7.5
 י עסקים לאחר מועד הדיון. ימ 3עד  רההחב

אם מדובר בנושא דחוף,  ימי עסקים, אלא    2ד  הדין תענה עית למשרד עורכי  ל פנייה של היועצת המשפטכ .7.6
 תטופל בהתאם ללוח הזמנים שיסוכם על ידי הצדדים. ו

, תכולת  (עד לרמה של רבעי שעותעבודה )עות הלנדארי פירוט של שכל חודש קבתום    שיגיין  משרד עורכי הד  .7.7
 צעו את השירות והוצאות.שירות, שמות עורכי הדין שביה

 
  התמורה .8

ש .8.1 עבור  שיקבע  התשלום  כפי  עבודה  בהסכם  עת  תשלום  בתעריף  היועצת  או  בין  בכתב  שיוסכם  כפי  אחר 
עורכי  המשפטית למשרד  החברה  קב   יןהד  של  וסופי  הינו  כלוע  את  בתוכו  הישהעלו  ומכיל  ירות  יות 

 . לןלה  8.4ת כהגדרתן בסעיף "( למעט, ההוצאוהתמורהלן: ")לה  שירות ה  והעקיפות עבור
עבור שעהתמור .8.2 בפוע  ת וה תשולם  ע  לשיבוצעו  בכתב  לביצוע  של החברה ואושרו  היועצת המשפטית  ידי    ל 

כתב  ביצוע באושרו לשעות עבודה שלא    תשלום עבורנתן כל  יי לא  .  ויש מתווה אחר בהתאם למתווה  ובמידה
 החברה.  המשפטית של  עצתעל ידי היו

ה  חמתווה שכר טר  ירותים משפטיים בכלל לקבלת שלך תקופת ההתקשרות לפעותהא רשאית במה  החברה .8.3
ט  שכ"של החברה )אחוז מההצלחה, ריטיינר, גלובלי,     היועצת המשפטיתעם    כתב  ב  מוסכם, כפי שייקבע

 וכו'(.    טיפול בתיקמדורג ל
דעבימ"ש,  אגרות   .8.4 מחוות  לומחת  הוצאות  אהוצאו  עדיםים,  הוצאה  וכל  חניה  ידת  על  שתאושר  י  חרת 

המשפט בכתביהיועצת  החברה  של  ע"הוצאות"לן:  )להת  ישולמו  ישולמ  ל(  ואם  החברה,  ידי ידי  על  ו 
 .ההראשונ  ד עם דרישתםימ משרד עורכי  הדין, תשלם לו החברה את סכום ההוצאות

קבל את  י הדין אינו זכאי לומשרד עורכ חשבון החברה,  ת ל וקד ישיר חברה יופסכום שיתקבל לטובת ה   כל .8.5
 ידי בית המשפט. ל שכר הטרחה שנקבע בתיק ע 

חשבון מפורט עבור השירות    עורך הדיןיגיש    ייםבהסדרי שכר טרחה פרטנ  עכל חודש או כפי שייקב  םבתו .8.6
מחלקת כספים,    -מ"בע  2010אביבים  עותקים לחברת מי    3כדין ב    ס ערוכהן חשבונית מוכ  שבוצע על ידו,

  2010ם  י. חברת מי אביבבע"מ  2010לדרישות חברת מי אביבים    בהתאםת"א,    121אה  דבורה הנבירחוב  
להגיש את החשבוניות על גבי מדיה מגנטית, או כל פורמט    משרד עורכי הדיןמ לדרוש    מ תהא רשאית "בע

 ברה.  ידרש ע"י החשי אחר
 רוט הבא:יהמס תכלול את הפ  בוניתשח 8.6.1

 . העבודה צועיבאריך ת 8.6.1.1
 צעה.העבודה שבואור  ית 8.6.1.2
 .הסכםל 1פח התאם לתעריפים הנקובים בנס העבודה במחיר  8.6.1.3
 טעם החברה.   ום ע"י הגורם המזמין מתחח ביצוע  "דו 8.6.1.4

 . 2017-שע"זים, תתשלום לספק לחוק מוסר  בהתאם -תנאי תשלום  .8.7
 . דיןהרד עורכי שמברה, מוטלת על נה בחהאחריות להגשת החשבונית לכתובת הנכו  .8.8
השירות  עבו  רהוהתמך  ס .8.9 התמומהווה  ר  הסופיתאת  והמלאה  רה  המוחלטת  השירותים  עבור  ,  וכל  מתן 

ב הכרוכים  הוצאה  ו/או  תשמע  הםעבודה  ולא  הדיןמ,  עורכי  הקשו  משרד  אחר  גורם  כל  כל  עימ   רו/או  ו, 
 . תהשירו ראמורה עבוהתמורה ספת מעבר לרה נומורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמובאשר לתטענה 

  ניכויים ,  מסים  ,ות, התשלומים, ההיטליםחריותו, בכל ההוצא חשבונו ואמו, על  ישא בעצ  כי הדיןעור  רדשמ .8.10
טלים עליו  דו והמוניתנים על יים התכרוכים בשירוה   עליו,החל עליו על פי דין ו/או הסכם  ם אחר  תשלוכל  ו

לו    הסכומים שישולמוין כל  גבר,  בין הית,  ל פי חוקעל פי הסכם זה וע  יותיומכוח ובמסגרת ביצוע התחייבו
שלומי הביטוח הלאומי באופן  תישא בכל  משרד עורכי הדיןבהר בזאת כי למען הסר ספק, מו הסכם זה.  לפי

ולא תשמע   ועל אחריותו וחשבונו,  כ  עורכי הדין  משרדמעצמאי  כל טענה  ל  ו/או  עימו,  גורם אחר הקשור 
   טוח לאומי.בי ום ללי תש ו/או א  תשלוםר עם הנובעת ו/או בקשרה, ד החב כנג

יהא רשאי להמציא חשבון לצורך התשלום,    משרד עורכי הדין  חת על בסיס מזומן,ל עסקה המדווש  רהבמק .8.11
לחוק    42ם לתיקון מס'  ם )בהתאקבלת התשלו  מיוםמים  י  14ויהיה עליו להגיש לחברה חשבונית מס בתוך  

 סמכי ההסכם. כם ובמסם בה י התשלודכן של תנאאם לכך נכלל נוסח מעו . בהתמס ערך מוסף(
ימציא לחברה אישור תקף    משרד עורכי הדיןאם    מס כדין.  תשלם, ינוכה  החברהשד מהתשלומים  אח  מכל .8.12

פי האישור כל עוד הוא    פעל  על תר, החברה תך יור נמו בדבר פטור מניכוי מס או אישור לניכוי מס בשיעו
 בתוקף. 

על    מקרהב 8.12.1 במס  החיוב  חל  הדי  משרדבו  הח  קההעסבגין    ןעורכי  קבלת  עם  עם  ברה, 
, במקום חשבונית מס, כמפורט חשבון הגיש  התקבל, רשאי הוא ל ורה ועל הסכום שתמה

ף מחזור  היק   ורה עקב במקרה בו חל החיוב במס בגין העסקה עם קבלת התמ  8.1 עיף  בס
מציא  י(,  1975  -ך מוסף, התשל"ומס ער)בהתאם לחוק    משרד עורכי הדין ל  אותיו שעסק
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ס החל  יות מועד החיוב במ, בדבר הרך הדיןעורו"ח או אישור  אישור    ןדי עורכי ה  משרד
עליו בגין העסקה, עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל. אישור כאמור יומצא על ידי  

כי  משרד עורמידי שנה בשנה. המציא    ויחודש  נה שהסתיימהס לשביח  דיןמשרד עורכי ה
הח  ין הד תפעל  כאמור,  פי  באישור  על  זה ארה  תשלוגבל  ישור  יבוצעו י  אשר  גין  ב   מים 

 חשבון. שור, ותשלם התמורה כנגד המצאת  רו לאחר העברת האישיועב חשבון
 

קבלת    צורך ת מס, לבמקום חשבוני  חשבוןרשאי להמציא  ה  משרד עורכי הדיןבמקרה בו   8.12.2
 ת: אוור, יחולו גם ההוראות הב , כאמ חשבוןלעיל, המציא   8.12.1  טרה, כמפוהתמור

 
הדע  משרד (1) לחברה    מתחייב  ןי ורכי  יאוחשלהעביר  לא  מס  יום  בונית  עשר  מארבע    מיום חר 

 . ןקבלת התמורה, ששולמה לו כנגד הצגת חשבו
ת  הא רשאי ור, החברה תכאמ   מס במועדלא יעביר לחברה חשבונית    שמשרד עורכי הדיןבמקרה   (2)

המגיעים   כספים  ידה  תחת  הדיןלממנה  לעכב  עורכי  במס  משרד  התקשרו גרבין  ובין ת  ת    זו 
המס. הסכום שיעוכב    ועד המצאת חשבוניתשיש לה עמו, עד מ   ל התקשרות אחרתסגרת כבמ

בונית  כאמור יהיה בגובה מס התשומות ששילמה החברה ולא יכלה לנכותו בגין אי העברת חש
 במועד כאמור.  יןורכי הד משרד עידי   ס עלהמ

מ (3) לגרוע  לת   האמורמבלי  רשאית  תהא  החברה  מבולעיל,  הדי עומשרד  ע  לק/ו   ןרכי  זז  או 
המג ממנה  מהכספים  עליעים  הדיןמשרד  במס  ורכי  כל  בין  במסגרת  ובין  זו  התקשרות  גרת 

נזק שיגרם לה בשל אי הע מס  ית הברת חשבונהתקשרות אחרת שיש לה עמו, כספים בגין כל 
 מור". במועד כא

 
   תנאי הצמדה .9

 . יים וללא הצמדהם סופהמחירים הינ
 

 ועובדיו ןורכי הדיע משרדמעמד  .10
עו .10.1 השי  הדין רכי  משרד  כי  יינתנו  מצהיר  עם  יעל  רותים  ויחסיו  ועניין  דבר  לכל  עצמאי  כקבלן  החברה,  דו 

עובדי   יחסי  הדיןולרבות  עורכי  י  ה,עם החבר  משרד  יהיו  שותפות.  שליחות  מעביד  -עובדחסי  לא  משרד  או 
הד  במצה  יןעורכי  רק  כי  לו,  ידוע  כי  ומאשר  ההסיר  על  זאת  צהתמך    ו עימ  להתקשר  ברההחימה  סכהרה 

 בהסכם זה.  
  בהתחשבנקבעה  והחברה בהסכם זה,    משרד עורכי הדין , שעליה הסכימו  רותיםרה הכוללת בעד השיהתמו .10.2

ן העסקתו  בגי   רה לחבר "עובד", ושלא יהיו  ינו בגדעצמאי, וא  ןכקבל בחר לפעול    יןמשרד עורכי הדשבעובדה  
  סוציאליים כלשהם. תנאיםד, לרבות ת כעוביוובגין זכ ת ות נוספוויאו סיום העסקתו כל על 

ל  ובין ע  משרד עורכי הדיןת  יפני   ל פיע"י בית הדין לעבודה, או כל גורם מוסמך אחר, בין ע  לפיכך, אם ייקבע .10.3
אחר  יפ גורם  כי  כלש   פנית  שירותיו    הדיןעורכי    משרד הו,  בכ"ע   רה לחבהגיש  האמור  למרות  מפורש  ובד", 

מסכימיזהבהסכם   שי  כהצדדים  ם  ,  מגיהשכר  בג  הדין   עורךל ע  היה  בין  כ"עובד",  השירותים  פרויקט  מתן 
ל אחוזים(    )שבעים  70%הינו    ,כולו ששולמה  הדיןמהתמורה  עורכי  זה    משרד  הסכם  פי  ")לעל  השכר  הלן: 

 "(.עובדכם כהמוס
טען  יי  זה, בה  כםהססותרת  ה  , ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעההחברב ליהיה חייב להשי  הדין  ד עורכימשר .10.4

מעל    החברהאת כל התשלומים העודפים שקיבל מ  , החברהבד שכיר של  היה או הינו עו  יןעורכי הדמשרד    כי
 לשכר המוסכם כעובד.  

 ם החברה.ום עץ לחברה תעשה בתיא עו"ד המעניק ייעו  החלפת .10.5
תעמלח .10.6 הברה  את  לבקש  הזכות  לחחלפתו  וד  המעניק  הדין  עורכי  ממשרד  עו"ד  שירות  ברשל  ידה  במה 

 .  בודתועת רצון מעא שבלא תה רה בוהח
 

  פיצוי מוסכם וקנסות .11
 

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )כל אחד    לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או עפ"י כל דין,  מבלי .11.1
להלן:   וזאת מבלי שיה (, תגבה החברה את הפיצוי"ההפרה"מהם יקרא  להלן,  כפי שנקבע  על  המוסכם  יה 

החברה תוכל גם שלא לגבות את הפיצוים להלן    ,כמו כן  .עקב ההפרהנגרם לה  הנזק ש   ח אתוכיברה לההח
  : בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 מוסכם  הפיצוי גובה יחידת ההפרה  ההפרה  של  מילולי אורית
 ההפרה בעבור

איחור ו/או עיכוב בתחילת מתן השירותים )ללא אישור  
 ₪   250 לכל מקרה  החברה( 

 ור( איח יוםור כל  )עב

בשלבים השונים של מתן   לוחות זמניםעמידה ב אי
 ₪ )לכל יום(  250 לכל מקרה   ללא אישור החברההשירותים 
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אי הכנת מכתבים בזמן ו/או אי העברתם בהתאם לקבוע  
 ₪ )לכל יום(  100 לכל מקרה    ההסכםבתקנות ו/או בהתאם לתנאי 

אם ות בהתות הנדרשאי ביצוע הנחיות החברה ו/או המטל 
 ₪   500 קרה לכל מ ם להסכ

לאחר קבלת הודעה  שלא אושר העסקה ו/או אי החלפת עובד 
 על ידי החברה מהחברה להחלפתו  

 ₪   20,000 לכל מקרה 

 ₪   10,000 לכל מקרה     להסכם 3  בנספחשנקבעו  בגין הפרת התנאים 
 
 

 
  דים ביחסהצד  ידי-על  קבע אש, שנמוסכם מרשלום ראוי ו לעיל מהווה ת  11.1הפיצוי המוסכם שנקבע בסעיף   .11.2

 סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם לחברה, כתוצאה מסתברת של ההפרה. 
בכל עת או    למשרד עורכי הדיןרשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע    אהחברה תה  .11.3

כם זה  י הסלפ  החברה  ויותיה של לא יהיה בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכ  בכל דרך אחרת.  מהספקלגבותו  
חוק  ו תשל"אלפי  הסכם(  הפרת  בשל  )תרופות  אינם  1970-החוזים  גבייתם  או  ניכויים  הפיצויים,  תשלום   .

את  הדין  פוטרים  עורכי  ו/מ  משרד  השירות  מתן  את  להשלים  עפ"י  התחייבותו  אחרת  התחייבות  מכל  או 
 ההסכם. 

ם הפיצויים  במקו  דיןעורכי השרד  ממ  לגבות  זכות החברה למען הסר ספק, מובהר כי אין האמור לעיל גורע מ .11.4
 . המוסכמים, או בנוסף אליהם, את מלוא/יתרת הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו

 
 

 וביטוח ושיפוי בנזיקין אחריות .12
 חריות ושיפוי בנזיקין א

וריה  כך איש ולפילבד  ב  משרד עורכי הדיןהבלעדית עבור השירות תחול על  מוסכם בין הצדדים, כי האחריות   12.1
על פי    כי הדיןמשרד עורים בשירות ו/או אשר הוכנו על ידי  לביצוע ו/או למסמכים אחרים הקשור   ההחבר  של

את   ישחררו  לא  זה  הדיןחוזה  עורכי  על    משרד  להטיל  כדי  בכך  ואין  הנ"ל  המלאה  המקצועית  מהאחריות 
 ים, כאמור. מסמכ  ות ו/אות השיראיכואו לאחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/  ו/או על מי מטעמה  החברה

הדין 12.2 עורכי  אחראי  י   משרד  לבדו  הפסד    החברהכלפי  היה  ו/או  אובדן  ו/או  רכוש  נזק  ו/או  גוף  נזק  לכל 
משרד עורכי  ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי    לחברה  העלולים להיגרם

מטעם    הדין משנה  לקבלני  העור  משרדו/או  לעובו/   דיןכי  מטעמ/ו  ודיאו  למי  ו/או  ואו  ממעשה  כתוצאה   ,
כל מי מטעמו ו/או כתוצאה מטעות ו/או השמטה ו/או העדר  ו/או    וו/או עובדי  של משרד עורכי הדין מחדל  

נשוא הסכם    השירות ו/או בקשר לשירותהנוטלים חלק בביצוע  מי מטעמו  ו/או    יןמשרד עורכי הד של  נאמנות  
  זה.

ל לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  לאבדן, נזק או קלקו  החברהכלפי  ראי  דו אחיהיה לב  הדין  ורכירד עמש 12.3
ו/או לכל אובדן ו/או נזק לציוד ו/או רכוש המשמש לשירות ו/או הנמסר   ו ו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד 

  ם. נשוא ההסכלשירות  ו/או מי מטעמה בקשר   החברהמאת  משרד עורכי הדיןלשימוש 

עובדי   החברהפוטר את    הדיןעורכי    משרד 12.4 כל  הו/או  נזקים  מכל אחריות    האדם הנמצא בשירות  ו/או  לגבי 
כל סכום    7תוך    הו/או את הפועלים מטעמ  הו/או לפצות   הומתחייב לשפותכאמור   על  לשלם    שיחויבימים 

  ו דתוגש נגביעה שעל ת  יןםעורכי הד  למשרדודיע  ת  החברה עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  
 .  ועל חשבונ להתגונן מפניה   וותאפשר ל   מור לעילכא

אשר  ת  רשאי  החברה 12.5 התשלומים  מן  הדיןלקזז  עורכי  סיבה    משרד  מכל  ו/או  זה  הסכם  מכוח  להם  זכאי 
נתבעים   של    החברהמאחרת סכומים אשר  באחריותו  או מחדל שהם  בגין מעשה  כלשהו  שלישי  צד  ידי  על 

מחדל שהם באחריותו של    מחמת מעשה או  לחברהן נזקים שנגרמו  ו בגי עיל ו/א אמור לכ  יןי הד משרד עורכ
 כאמור לעיל.  ורכי הדיןמשרד ע
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 ביטוח
 

,  ואחריות שבדין כלפי לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת    מתחייב  משרד עורכי הדין 12.6
אחריות להבטחת  מתאימים  ש  כאמור  וביטוחים  ובלבודעת   יקוללפי  י,  שלא  והתנאים  ד  מהביטוחים  פחתו 

טופס  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "  2נספח  ,  ס האישור על קיום ביטוחיםהמפורטים בטופ
   "(. האישור על קיום ביטוחים 

הדין  12.7 עורכי  טופס י  משרד  את  השירותים  תחילת  מועד  לפני  מקרה  ובכל  ההסכם  חתימת  במעמד    מציא 
עלהאישו ביטוח קיו  ר  בידי מבטחי  ים חתוםם  ה  וכדין  לכל תקופת  בקבלת  ובתוקף  צורך  ללא  זו,  תקשרות 

 מהחברה.   דרישה כלשהי

 :לכלול את הסעיפים הבאים משרד עורכי הדין  מתחייב  באישור הביטוחבכל הפוליסות הכלולות    12.8

     החברה:ו  עורכי הדין ו/אמשרד  –"המבוטח" בפוליסות הינו שם   12.8.1
או תאגידים  ו/  תל אביב יפואו עיריית  /מ ובע"   2010מי אביבים  טוחי:  כיסוי הביעניין הל  "ברה הח" 

 עובדים של הנ"ל. חברות בנות ועירוניים ו/או   
 

 בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של    מורחב לשפות את החברהביטוח אחריות כלפי צד שלישי    12.8.2
 .תהשירו    עםקשר מטעמה ב ומי משרד עורכי הדין                

 
 עבידה לנזקים בגין היה ותוטל עליה אחריות כמ  החברה ח חבות מעבידים מורחב לשפות את  ביטו  12.8.3

 . עם השירות בקשר משרד עורכי הדיןתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי                
 של    מקצועיתה חוב עם הפרת  בגין ו/או בקשר  ת את החברהמורחב לשפועית  מקצוביטוח אחריות    12.8.4

 שירות.ומי מטעמו בקשר עם המשרד עורכי הדין                
 

         מתן השירות    ממועד התחלתיבי לא יאוחר  ביטוח אחריות מקצועית יכלול תאריך רטרואקט  12.8.5
   לחברה.               

 
      ם עיהנובי ביטוח סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקר  12.8.6

 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך               
 

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל .  12.8.7
 

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהדין משרד עורכי ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  12.8.8
 

 דעה  הולחברה    שתימסר  חרא לאלרעה, אלהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם   12.8.9
  יום לפחות לפני מועד  60במכתב רשום,   ו,ו/או חברת הביטוח מטעמ  משרד עורכי הדין בכתב, ע"י              
 .הביטול ו/או השינוי המבוקש             

 
    א  כי הדים )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהייסות משרד עורכל סעיף בפול 12.8.10

    פעל כלפי החבר ומבטחיה,  ביטוח אחר לא יוהדין כאשר קיים    ות מבטחי משרד עורכיאת אחרי                  
יע לפי תנאיו, ללא  הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי  המג   החברהלגבי  ו                  
         זכות תביעה   י הדין משרד עורכטוח של בירת הלחב  תהיה זכות השתתפות בביטוחיה  מבלי ש                 
     ,  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף    החברה ממבטחי                   
 וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.  משרד עורכי הדיןולמען הסר ספק                   

 
     סות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  מהיקף הכיסוי על פי פולילא יפחת    פוליסותב  יסויהיקף הכ  12.8.11

 התקפות במועד התחלת הביטוח.  
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להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת    משרד עורכי הדין, אך לא חייבת, לדרוש מ תרשאי  החברה 12.9
 רה.  ש החברותדמה שו/או התאלבצע כל שינוי ו/או תיקון    מתחייב משרד עורכי הדיןו  החברה

ו/א  12.10 הביטוחים  תיקונםעריכת  ביטוחים    ו  קיום  על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת 
כלשהו    לחברה יהוו אישור  כלשהי    מהחברהלא  עליה אחריות  יטילו  ולא  על התאמת הביטוחים 

ו  א  ם זה פי הסכ-לע  שרד עורכי הדין מבקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של  
 כל דין.   פי -על

הדין  12.11 עורכי  תשלו  אחראי  ולבד   משרד  וכן  על  הנ"ל  הביטוחים  דמי  ההשתתפויות  ים  בדמי  שא 
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח. 

משרד  לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של   היה אחראיי  ולבד  משרד עורכי הדין 12.12
אה או  עובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלני משנה ו קבל  בותלרמו,  עלים מטעו/או הפו  עורכי הדין

תג של  כי  חלקית  מובהר,  נזקים.  אותם  בגין  היו משולמים  אשר  הדין מולי הביטוח  עורכי    משרד 
אחראיי העצמית    היה  ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים 

 הקבועה בפוליסות. 

עורכי ה 12.13 ולקישמל  יבמתחי   דיןמשרד  כל  ור  פוליסות הביטוח כלשונן ים את  לפגוע    הוראות  ומבלי 
 וראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. בכלליות האמור, לשמור על כל ה

הדין  הפר 12.14 עורכי  זכויות    משרד  את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  משרד  היה  י,  החברה את 
  על כל  החברה   טענה כלשהי כלפי   לו שתהיה    די מבלילעא וב באופן מללנזקים    אחראי   עורכי הדין

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה עקב זאת. 

לחברה  ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים  אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות   12.15
  ין הד   יכעורשרד  מעל פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את    הדין  כיעורמשרד    כנגד

 זה.פי הסכם ל  יובויות מהתחיי

 
 קניין רוחני  .13

תוכננו, ש, תכנית, מסמך וכיו"ב,  רעיון  ל פיתוח,זה כחרת קשורה, ובכלל  ויות היוצרים והבעלות וכל זכות אכל זכ
ידי נכתבו,  נוצרו,   על  פותחו  ו/או  עורכי  בוצעו  ב הד   משרד  הין  בק   תשירומסגרת  שיסופק שר אאו  תוצר  ובכל  ליו, 
ן  על פיו  הדי משרד עורכי  יום כל מחויבויות  זה וק ביצוע הסכם  ב  קלך ו/או עבמהן  הדיכי  שרד עורמידי  על    לחברה

כל זכויות שהן  הדין    משרד עורכיה לולא תהיינ ואין  חברה בלבד  , שייכים ויהיו שייכים, בכל עת, לליושר א ו/או בק
 .  הםאו בקשר אלי ם ו/בגינ

 
 ת דיוסו .14

כלשהו מידע  '  ג  ץ לצדיגלה ו/או יפי,  ישתמש  ר,יעביא  לאה ולודיות מעל ס  שמורל ייב  מתח   עורכי הדין  משרד .14.1
לחברה הנוגע  ובי סודי  במישרין  בין  בע,  לתועלת  ן  זה  הסכם  ביצוע  ולמטרת  במסגרת  אלא  החברה  קיפין, 

עורכי הדין כן מתחייב  בלבד.    וולטובת  ל  משרד  ו/או מוצר    חפץכל  רה  בהחא ממשרדי  הוצי לא  ו/או מסמך 
ח/ו סוו/או  ומר  או  שיגמידע  לידדי  במסגריע  זהת  יו  לרבוהסכם  כאל,  במהלך  ת  ידו  על  שהוכנו  מתן  ה 

  ותשלהר  עתיק ו/אולה  לאו של החברה,  ו/או תכניותיו  עסקי בקשר ל ו/או  הם  לשר  ו/או בקתים לחברה  השירו
שכפול, הסודי  במידע  לבצע  צילום,  העת  לאחרים  א ו/אדפיס,  ת קה,  אחרת  העתקה  צורת  כל  במו    סגרתלא 

לאחריה  אמור תחול במשך תקופת ההסכם ואף  יות כהתחייבות לסודה  בלבד.רה  ים לחב השירותמתן  כי  ולצר
היות נחלת הכלל עקב  ההתחייבות לא תחול על מידע שהוא נחלת הכלל, ובלבד שלא הפך ל  זמן.גבלת  הללא  

 הפרת הסכם זה. 
ן  ו/או מתהחברה  תו עם  התקשרו  במהלך,  יןכי הדמשרד עוראו נעשה על ידי  ו/שהוכן    מסמך וכיוב',  מרכל חו .14.2

  משרד עורכי הדין ולחברה  ה של  הבלעדי    והוא רכוש ו,  ו/או תכניותי  ועסקי ם החברה,  עבקשר  ו/או  שירותים  ה
תהא על    ,לא  בזאת,  מוותר  זכווהוא  וכיו"כל  ציוד  מסמכים,  חומר,  כל  על  עיכבון  הת  ברשוב,  תו  מצויים 

   .לחברהים יכוהשי
 

 המחאת ההסכם  .15
 להמחות אינו רשאי להעביר ו/או    רכי הדיןרד עומש  .בעצמותיו  בויוהתחיי  ע את כליב לבצמתחי   יןכי הדעור  משרד

  ,הנובעות ממנו  הזכויות ויות ו/או  ההתחייב   ,בעקיפין, את ההסכם ו/או כל חלק ממנואו  , במישרין  לאחרו/או להסב  
י לגרוע אחר כד  י דין  רד עורכת למש ירושצוע האין בהעברת ביובהר בזאת שמ מראש.תב ואלא בהסכמת החברה בכ

חיוביו כלפי החברה עפ"י  פטור את הזוכה מאיזה מות או לרלביצוע הנאות של השי  השל הזוכ חריותו המלאה  מא
 ההסכם. 
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    :יםעים הבאדמת, בקרות אחד או יותר מהאירורשאית לבטל הסכם זה לאלתר, ללא צורך בהודעה מוק החברה .16
 

 הגשתה.  לאחר  יום 30הוסרה  לא  ורוק וזיטת רגל או פיה לפשתביע יןרכי הדד עומשר ם תוגש נגדא .16.1
עורך  לות פירעון של  בת נושיו או במקרה של חדהל לטומנכונס נכסים או    י הדיןמשרד עורכבמקרה ונתמנה ל  .16.2

 . הדין
 ון. עמה קל   יואשם בעבירה שיש ד עורכי הדיןמשרמטעם    עורך הדיןבמקרה ש .16.3
 ה.ם ז כים בהסירותים המפורט את השלחברה  לספק ן הדי ורכימשרד ע אם נבצר מ .16.4
 רה.הפיום ממועד ה 14רה תוך הסכם זה ולא תיקן את ההפ כי הדיןד עורמשרפר אם ה .16.5
 בהתאם לשיקול דעת מקצועי של החברה/ היועמ"ש.  .16.6

 
 שונות .17

 
ווה  ירה ש נה גז ו ממ ולא ילמד  ה תקדיםאו בסדרת מקרים, לא תהוו   סטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים .17.1

זכויות המוקנות לו  דדים, בזכות מהלהשתמש צד מהצו השתהתה מלא השתמש, א  .בעתיד  קרה אחרמלכל  
 ך ויתור על זכות מזכויותיו. או בסדרת מקרים, לא יראו בכ הסכם זה, במקרה מסוים  עפ"י

ביחס למושאו, וזה ממצה את היחסים המשפטיים  הסכם   .17.2 ,  מתןו  משאלכל    כל תוקף  יהיהלא  בין הצדדים 
בעל פה, בין  ן  ן בכתב וביאם בכלל, בי  ו או התקיימו,, אשר ניתניבות או הסכמה, התחיג, הבנהצמה,  הבטח

ע  במשתמע,  ובין  זה.במפורש  הסכם  לכריתת  יהי  ובר  אם  לא  אלא  זה,  הסכם  בהוראות  שינוי  לכל  תוקף  ה 
 ידי כל הצדדים לו. נערך בכתב ונחתם על  

הינה/הינן  אכיפה או שיתנת/ניתנות לאינן נ ה אינה/ז  סכם ות ה וראמהראות  או הוי הוראה  ייקבע כבמקרה ש .17.3
שאר   חוקיותן, תקפותן ואכיפתן שלכדי להשפיע או לפגוע בף מטעם כלשהו, לא יהא בכך  ת/חסרות תוקחסר

  שיאפשר   קפה או ניתנת לאכיפה, באופןובמקרה כזה ההוראה תוחלף או תותאם בהוראה ת  הוראות ההסכם
 אפשרית.יותר ה הרחבה בה צורה, בם זסכאות ה ל הורמיצוי ש

שנהו  למד  תשלח על ידי צד אחבמבוא להסכם זה. כל הודעה שהן כמפורט  צרכי הסכם זה  ת הצדדים לכתובו .17.4
שעות מעת    4  או  מעת המשלוח בדואר רשוםשעות    72כעבור  יעדה  ב כאילו הגיעה ללפי הכתובות שלעיל תחש

 ליה.בפקסימי   ת משלוחמסירה ביד או מע
 
 
 

 
 : חתוםים על הדדצה באו ראיהלו

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מ  בע" 2010ם  מי אביבי

 

 __________________ _________  באמצעות :

 ________ ____________________  תפקיד :

 משרד עורכי הדין                           

            

 ________________ באמצעות : ___________ 

 _ __________________ _______ תפקיד : __
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 ( הזוכה  ורכי הדיןמשרד ע"י כם ע)יצורף להס תעריף - 1 חספנ
 
 

 ________  מיום   __________להסכם מס' 
 
 
 

 רד מההסכם. מהווה חלק בלתי נפ זהנספח 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

בתע • שיקבע  כפי  עבודה  שעת  עבור  בהסכם  התשלום  כפי  ריף  אחר  תשלום  ביןשיוסכם  או  צת  היוע  בכתב 
הישירות והעקיפות    כל העלויותכיל בתוכו את  ע וסופי ומהינו קבודין  עורכי הרה למשרד  בל החש  ית פטמשה

 . להסכם  9.4יף למעט, ההוצאות כהגדרתן בסע  "(התמורה)להלן: " רות עבור השי
 

שע • עבור  תשולם  ואושר ו התמורה  בפועל  שיבוצעו  היועצת ת  ידי  על  בכתב  לביצוע  החבהמשפטי  ו  של    רהת 
ביצוע בכתב  לא אושרו לשעות עבודה ש   תשלום עבור א יינתן כל  . לתווהלמר בהתאם  חה א ש מתוו יו   ה מידוב

 משפטית של החברה. על ידי היועצת ה
 

ה  רההחב • תקופת  במהלך  רשאית  שכר  תהא  מתווה  בכל  משפטיים  שירותים  לקבלת  לפעול  התקשרות 
ובלי,   גליטיינר,  רה,  מההצלח  חוז)א   החברהשל    פטיתעצת המשהיועם    בכתב    כם, כפי שייקבעטרחה מוס

 ק וכו'(.  לטיפול בתישכ"ט מדורג 
 

, ואם  חברהה( ישולמו על ידי  "הוצאות"  , הוצאות לעדים )להלן:רות בימ"ש, חוות דעת מומחים,  אגסיעותנ •
 ה.הראשונ  סכום ההוצאות מיד עם דרישתם  ישולמו על ידי משרד עורכי  הדין, תשלם לו החברה את

 
 
 

 
 

 __ ________ : תאריך 
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 משרד עורכי הדיןטוחי יב 2 פחנס

 
 

 
 

 
 

          
 

 : הנפקת האישוראריך ת   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוחתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהווה אסמכ 
יטוח  ם באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הבשמפורטיהתנאים סתירה בין   מקרה שלבת, את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זא 

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
 מבקש האישור   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

עיריית תל  ו/או  בע"מ 2010 אביביםמי 
  שלדים ות ועובברות בנאו חו/ אביב יפו

 הנ"ל 

 ם ש
 
 

 

ייעוץ    שירותיאחר:  ☒ 
שונים  משפטי   בתחומים 

  ו שירותים נלוויםו/א

 

 מוצרים(  /שירותים  בעל חוזה )מזמינת☒ 
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
____________ 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען 
 תל אביב 121דבורה הנביאה 

 

 מען 
 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 
לפי   חלוקה

  גבולות
או  אחריות  

  כומיס
 טוח בי

מספר  
 וליסה הפ

וסח  נ
  דורתומה

 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

למקרה   אחריותהגבול 
 סכום ביטוח  /ולתקופה 

 פים בתוקף וביטול חריגים כיסויים נוס
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

  מטבע  סכום 

אחריות  
כלפי צד  

 שלישי

 אחריות צולבת   302 ₪  1,000,000    
 וי רחב שיפה 304
   ני משנהים וקבלקבלנ 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 תביעות המל"ל  315
 מבוטח נוסף מבקש האישור  318
 ראשוניות  328
 יחשב כצד ג   רכוש מבקש האישור 329

אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  304 ₪  20,000,000    
 מבקש האישור   תחלוף ויתור על  309
  חשב כמעבידםהיה וי  נוסףמבוטח  319
 תראשוניו  328

אחריות  
 מקצועית 

ת.          
 רטרו:  

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000  
 קרה  למ

 
 

4,000,000   
 ופה  לתק

 ₪ 
 
 
 
₪   
 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 מרמה ואי יושר  עובדים  325
 מקרה ביטוח עקבהוי /שי עיכוב 327
 שוניות רא 328
 . חודשים    6תקופת גילוי  332

  מתוך הרשימה המפורטת  השירותלמבקש האישור, יש לציין את קוד )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח ם פירוט השירותי
 : *(ג'בנספח 

 שירותים משפטיים  093

 הפוליסה * ביטול/שינוי  
  או   השינוי בדבר האישור  קשלמב הודעה  משלוח  לאחר  יום   60 אלא לתוקף  כנס יי  לא  ,ביטוח פוליסת  של לביטו  או  שורהאי מבקש   לרעת שינוי 

 . הביטול
 ר חתימת האישו

 המבטח: 
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 3נספח 

 ___ _______  תאריך:
 לכבוד  

 בע"מ 2010יבים  חברת מי אב 

                  א.ג.נ.,

 נים ר ניגוד ענייוהיעד מידע אבטחת , סודיותות להתחייב

 
 "( בתחום  החברה)להלן: " בע"מ 2010  יעוץ לחברת מי אביביםרותי י שי, המעניק ____________ ___ י ____נא
 

 ____ מצהיר ומתחייב כדלקמן. ________________________
 

ל  .20 ו/ חברה  קשרות עם הבמסגרת ההתש  יידוע  יתכן  או בבהסכם  לידיעתכל דרך אחרת,  לרשות ו/  יויגיעו  ,  יאו 

נטית,  ס, מדיה מג , לרבות: חומר מודפרהחבים לורמידע הקש  רים ו/אוחומ  ,חרמצעי אאו בכל  בכתב, בע"פ א 

ס"ד,  צות, נהלים, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פות, תכניות, שרטוטים, המלדו"חות, טפסים, תמונ

ו/או   מועסקים  שירותיםנותנ פרטי  קבל   י  אחו/או  דבר  כל  וכן  לנים  בקשר  יקה  חבר ר  אלה  לה )כל  ן:  לראו 

 (.  "דעמי"

מתחייב להביא   ני א לרבות חוק הגנת הפרטיות. י כל דין, דע בהתאם למתחייב עפ" חס למי בי יב לפעול מתחי  אני .21

 ובדי את דרישות חוק הגנת הפרטיות. לידיעת ע

,  י בדרך אחרתוש במידע שהגיע אל עשה שימאאלי, ולא    ועברע אך ורק לצרכים שלשמם הפעל בקשר למיד א .22

 בה שהיא. י מכל סישליש צדע לכל דאת המיעביר אולא 

דתם,  קף תפקידם זקוקים לו בעבוירו רק לידיעת עובדים שבתועב אלמידע,  סודיות מוחלטת ביחס    מור עלשא .23

עובדי על התחייבות לשמירת סודיוא כל  גילומנע  אוכן    במסמך זהת כמפורט  חתים את  ו/או  י של  כל פרסום 

 גורם שהוא.    ך שהיא ולכלהמידע בכל דר

 תקה אחרת. כל צורת העעתקה, צילום, תדפיס ופול, ה שכצע במידע אחרים לבשה ל רא יק ולאתעאלא  .24

מידע  האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של הנקוט בכל אמצעי  אהמידע ו   שמור בהקפדה עלא .25

 לידי אחרים.  

  מר אחר, ו חואו/י אחר  עץ, אמצ, חפכל מסמך  שלש לאובדן  דבר אובדן או חש  ימיד עם היוודע ל  רהלחב  ודיעא .26

 ל חשש לדליפת מידע. כאמור על כחברה ודיע לא כמו כן, סודי. ע  הכולל מיד

עבירו  או/או    החברהשמיד כל מידע הנוגע לענייני  אאו בכל עת שיידרש,  /ום ההתקשרות בין הצדדים ולאחר ת .27

 ניהם. המוקדם מבי  -ישה מתאימה רות ו/או מקבלת דר יום מתום ההתקש  14 תוך חברהל

ידע  כל זכות או רשות לגבי מ  יל די להעניק עצמה, כ חברהע"י הרה חבות הודי המידע א עצם גילו ין ב א ש רור ליב .28

 .הבלעדית  בעלת המידעחברה הרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות הזה ואין כל האמור בהצ

ע   ת/במתחיי  י, אנ וחלק ממנכל  ו/או    דין למסור את המידעפי  -על  אדרשבמקרה ש .29   ידמי   ברהחלל כך  להודיע 

. בכל מקרה,  ככל האפשר את גילוי המידע  ו/או לצמצםלמנוע    תוגע לניסיונובכל הנה  פעולה עמ   ולשתףב,  ובכת

 מור. ן כאפי די -חלק מידע הנדרש עלמהאמור לעיל, אני מתחייב/ת למסור אך ורק את אותו ומבלי לגרוע 

ם  טרכל שהיא    תי בצורה נחשפ  יוידע אלמ עם כל  בתוקף, בקשר  נה ותהיינה  על פי כתב זה תחולהתחייבויותיי   .30

והחתימההתק החברה  עם  השרות  כתב  על  עה  החתימה  לאחר  זה,  במהלךתחייבות  זה,  התחייבות  כתב    ל 

ן  ני לבין החברה, ובי ת ביבין אם הסתיימה ההתקשרו  ובכל עת לאחר מכן, חברה  מתן השירותים לההתקשרות ו

 . אמכל סיבה שהיה או בוטלה אם שונתה, הופסק

 .  רהחבעם הם וד ענייניעול בניג א לפלש מתחייב  אני .31

ניגוד  עלול להי  אני על כל מקרה בו  חברה  ה ל  יועצת המשפטית ש ח מיידית למתחייב לדוו אני   .32 מצא במצב של 

 ה עם גופים אחרים. עבודלבין חברה בודה/השירות בעניינים בין הדרישות לביצוע הע

  עבודה   יןבל  החברה  עםשירות בהתקשרות  ה  ותשריד  בין  םענייני  ניגוד  של  צבבמ  אנמצ  אינני  כי,  מצהיר  הנני .33

 .חברהל בעקיפין וא /ו  במישרין  יםהקשור  חריםא גופים עם
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 : יניםעני  ניגוד להיווצר  עלול שבגינם לחברה עקיפה או ישירה זיקה בעלי לקוחות תרשימ של פירוט  להלן .34

 ________________ ____________________________ __________________ _______ ___ ____ _

______________ ________________________________________ ______________ _________

 __________________________ _______________________________________________ ____ 

  , םמכרזיה  י ועדת, עם מי מחברי  או קשר עסקי, ישיר או עקיףמשפחתשר אישי, קשר  לי קאני מצהיר, כי אין   .35

   .במכרזלים טנציאמהמתמודדים הפו או עם מיי מהנהלת החברה ו/ ם מע

ודה, חם,  בני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דבן זוג, הורה, בן, בת ו  -בסעיף זה: "קשר משפחתי"  

כלה נכחמות, חתן,  לר,  נכדה,  או  חד  אחר הסמבות  או אדם  או מאומץ,  שולחניורג  על    ל ע  י סמוךנ או שא  וך 

 .  חנושול

 בנספח עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד  מהוות  אינן  כשלעצמן,  אישי,  או מקצועי  רקע על יכרותה כי יובהר,  .36

 :עניינים  ניגוד להיווצר עלול שבגינו עסקי או אישי קשר  של פירוט להלןזה. 

 ___ ________________________________________________________________ _______ __ _

_________________________________________________ __________ __________________

 _________________________________________ 

  לחברה שיגרם    עקיף  נזק ישיר ו/אוכל    בגין  החברהאת    אפצהמנה,  פר התחייבות זו או חלק מאבכל מקרה בו   .37

ב  ס   זאתו  ₪  20,000  בסך שלפיצוי מוסכם  כתוצאה מההפרה  לגרוע מכל  ו/או  מבלי  לזעד  כות  תרופה שיעמדו 

 כל דין.  על פיחברה ה

ו/או מי  ברה לפי כתב זה או לפי החוק, הרי באם אני, עובדי  מבלי לפגוע באמור לעיל ובכל סעד המוקנה לח .38

  ם יזק כל הנ  ןרה בגי לפצות את החבפי כתב זה, אזי אהיה מחויב/ת  עלי ל כלשהי המוטלת  בות  מטעמי, יפר מחוי

שיגרמו לה ו/או העלולים להיגרם לה עקב    וסוג שהוא,מין    או ההפסדים מכל/עלויות ואו ההוצאות ו/או הו/

שונה, היה  הרא  את החברה מייד עם דרישתהו/או שייגרמו לצד ג' כלשהו, ואני מתחייב/ת לשפות  ההפרה הנ"ל  

כ  וצד הפרתג'  בגין  החברה  את  יתבע  ז  לשהו  ו/אוהתחייבותי  כ  ו  בהפרת לה  יעל  בגין  שמקורה  כתב    אחרת 

ר על פי כתב זה  מטעמי. כן תהא זכאית החברה, מבלי לגרוע מכל סעד אח  די ו/או מי, עובייבות זה על ידיהתח

 ל סעד זמני אחר. או כ /לביצוע בעין ו וים  נגדי צווי מניעה ו/או צואו על פי כל דין, לפעול ולהוציא כ

 
 
 

 :  אנו על החתוםולראייה ב

 

 :  רד עורכי הדיןמש םעמט סמכיםוהמ
 
 
 : _____________ חתימה____  : _______דתפקי  _____________ :שם ( 1
 
  
 : _____________ חתימה  : ___________תפקיד_  ____________ :שם(  2

 
 
 

____________ _______ 
 : חותמת י הדיןעורכמשרד 

 
 
 
 

 


