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 פרק א
 
 
 

   ההזמנה



הזמנה להציע הצעות לשירותי יעוץ משפטי עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון 
 השומרון

 
 מבוא .1

להנצחת מורשת המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהינו תאגיד שהוקם לפי החוק 
"(, מזמינה בזה הצעות לשירותי יעוץ החוק)להלן: " 2008-גוש קטיף וצפון השומרון, תשס"ח

"( עבור המרכז להנצחת מורשת גוש השירותיםמשפטי, הכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן: "
 קטיף וצפון.

 הגדרות .2
 .המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, שהוקם לפי החוק - המרכז .2.1
 ההסכם; נספחים. -ההצעה; פרק ג'  -ההזמנה; פרק ב'  -פרק א'  -מסמכי המכרז  .2.2

כלל השירותים אותם נדרש נותן השירותים לספק ייעוץ משפטי ו – השירותים .2.3
ובמיוחד במפרט השירותים העיקרי מצורף  למרכז כמפורט במסמכי המכרז

 .נספח א'כ
כי שם המכרז "שירותי יעוץ לאספקת השירותים. יובהר  1/20מכרז מס'  – המכרז .2.4

 משפטי" נועד לצורך הנוחות, אך כולל את כל השירותים.

 מנכ"ל המרכז. - נציג המרכז .2.5

 המציע הינו משרד עו"ד במסגרת של תאגיד, שותפות רשומה או עצמאי. – המציע .2.6
בכל מקום שנאמר "מציע" הכוונה לפי הקשר הדברים לעורך הדין המוצע למתן 

 עו"ד כאמור.השירותים ולמשרד 
למען הסר כל ספק, השירותים יסופקו בידי עו"ד מסוים, שיספק למרכז את 

 השירותים בעצמו.

הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת  - דרישות סף .2.7
 להגיש הצעה.

תשובת המציע להזמנה, הכוללת את כל המידע הנדרש להזמנה,  - הצעה להזמנה .2.8
דתו בדרישות ההזמנה, התחייבותו לעמוד בתנאי מסמכים המעידים על עמי

 כל זאת עפ"י דרישות ההזמנה. -והצעת מחיר  ההזמנה
קריטריונים מוגדרים מראש המשמשים להשוואת ההצעות  - אמות מידה .2.9

 שהוגשו בהזמנה.

משקל יחסי של כל אחד מהקריטריונים שבאמצעותו ישוקללו אמות  - משקלות .2.10
 המידה.

 וועדת המכרזים ליתן את השירותים למרכז. מציע שנקבע ע"י - זוכה .2.11
 

 תקופת ההתקשרות .3

חודשים מיום חתימת ההסכם  24 -תקופת ההתקשרות עם המציע שייבחר תהא ל .3.1
 עם הזוכה.

זכות ברירה: על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה(  .3.2
לתקופה כוללת של עד  ויהא רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם המציע הזוכה

תשע שנים בסך הכל, באפשרות הארכה של שנתיים בכל פעם ולאחר שש שנים שנה בכל 
פעם, כל זאת בכפוף לצורכי המרכז, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, 
להוראות כל דין לרבות הוראות חוק המרכז, תקנון המרכז, חוק התקציב, חוק חובת 

קנו מכוחו ותנאי ההזמנה וההסכם. זכות הברירה תמומש רק המכרזים, התקנות שהות
לאחר שנותן השירותים ימציא למרכז תצהירים ואישורים תקפים לפי תנאי מכרז זה ולפי 

 דרישות המרכז.

 

 שווי ההתקשרות .4
מע"מ  ללאהצעת המחיר תהיה לפי מחיר לחודש, סופית, תהיה נקובה בש"ח  .4.1

א, הכרוכות ונובעות מביצוע את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהותכלול ו
השירותים, לרבות הוצאות בגין העסקת כוח אדם, נסיעות, הוצאות משרדיות, 

לשעה לא כולל  ₪ 160מיסים, וכיו"ב. הצעת המחיר תהיה לפי מחיר לשעה: בין 
לא כולל מע"מ. )למען הסדר הטוב ולמניעת ספק יובהר, כי  ₪ 230מע"מ לבין 

לא  ₪ 6,400מדובר על מחיר חודשי שהינו בין בהתאם לאומדן השעות הנדרש, 
 לא כולל מע"מ. ₪ 9,200כולל מע"מ לבין 



שעות חודשיות, שיתבצעו  40לפי אומדן המרכז, המציע יידרש לשירותים של  .4.2
שעות  7מינ'  –במשרדי המרכז בפגישות שבועיות על בסיס קבוע )יום קבוע מראש 

תפקידים אחרים ואחרים,  במשרדי המרכז( עם יו"ר המרכז, המנכ"ל, בעלי
בהשתתפות ונוכחות בישיבות מועצת המרכז, בישיבות הנהלת המרכז, בוועדות, 
בפגישות מחוץ למשרדי המרכז, במשרדי ממשלה ו/או באתרים אחרים לפי 

 דרישת מנכ"ל המרכז ולפי הצורך, ובמשרד נותן השירותים.
רחיב את שירותיו המרכז יהיה רשאי, אך לא חייב לדרוש מן המציע הזוכה לה .4.3

שעות( ובמקרה זה תשולם תמורה שעתית למציע  40מעבר להיקף האמור )מעל 
כולל מע"מ לפי הנמוך לשעה  ₪ 240מחירון חשכ"ל ו/או מ 10%הזוכה בהנחה של 

 ביניהם, בכפוף להחלטות המרכז, אישור המרכז מראש ובכתב ולפי כל דין.

המציע הזוכה ליתן שירותים שלא המרכז יהיה רשאי, אך לא חייב לדרוש מן  .4.4
נזכרו במכרז, ובמקרה זה תשולם תמורה בכפוף להחלטות המרכז, אישור מראש 

 ובכתב ולפי כל דין.

 

 תנאים מקדימים )תנאי סף( .5
תנאי הסף המפורטים להלן הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. מציע ו/או הצעה 

 :יפסלו -ות במכרז בעת פתיחת תיבת המכרזיםשלא יעמוד/תעמוד בכל דרישות הסף להשתתפ

המציע הינו משרד עו"ד כאשר עורך הדין המוצע לשמש כיועץ המשפטי הוא  .5.1
אחד השותפים במשרד ו/או הבעלים ו/או עו"ד העובד/המועסק במשרד, וכאשר 

שנים  5של בעל ידע, בקיאות וניסיון הינו  עורך הדין המוצע לשמש כיועץ משפטי
בתחומים הנדרשים להתקשרות זו, בתחום  השנים האחרונות 7לפחות במהלך 

 במתן ייעוץ משפטי בתחומים הבאים: המשפט הציבורי והמנהלי, ו

ציבוריים / ממשלתיים ו/או גופים אחרים שחוק -ייעוץ משפטי לתאגידים סטטוטוריים .א
 חובת המכרזים חל עליהם.

תיבת נהלים, עריכת ייעוץ משפטי בתחומים הרלוונטיים להתקשרות ובכלל זה: כ .ב
 הסכמים התקשרויות, וחוות דעת.

ענייני מכרזים בהתאם לחוק חובת המכרזים. בכלל זה, עריכת מכרזים וכן כתיבה וניסוח  .ג
 מהחל ועד כלה, השתתפות בוועדות מכרזים, ייעוץ משפטי לוועדות מכרזים.

 קניין רוחני ובכלל זה בזכויות יוצרים וארכיונים. .ד
 עבודה.תכנון ובניה, דיני  .ה

המציע שילם את כל חובותיו לרשם המופקד על המרשם שבו הוא רשום על פי  .5.2
דין, עד למועד הגשת ההצעה. אם המציע הוא חברה, החברה לא רשומה ברשם 

 .החברות כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק

 המציע אינו פושט רגל. .5.3

נדרשים לפי חוק עסקאות גופים המציע מנהל ספרים כדין ובידיו האישורים ה .5.4
 , כשהם תקפים.1976-ציבוריים, התשל"ו

המציע אינו "קבלן כוח אדם", כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  .5.5
 .1996-אדם, תשנ"ו

המציע ועוה"ד המוצע למתן השירותים מחזיק בכל אישור ו/או ו/או רישוי ו/או  .5.6
לביצוע השירותים נשוא מכרז זה,  היתר ו/או הרשאה הנדרשים על פי כל דין

 כשהם תקפים ואין לו כל מניעה להשתתף במכרז.

המציע ו/או עוה"ד המוצע למתן השירותים לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון  .5.7
או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום 

לרצות את עונשו, לפי  מיום שסיים -שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל 
 המאוחר.

עיסוקיו האחרים של המציע ו/או עוה"ד המוצע למתן השירותים אינם עלולים  .5.8
 ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי למרכז.

 
 : הערות

יובהר, כי דרישות האיכות הכוללות ותק וניסיון המפורטות לעיל, הינן נוכח הרמה 
הגבוהה הנדרשות, תכני הפעילות המשפטית המגוונת המקצועית הגבוהה והאחריות 

ולנוכח מאפייניה הייחודיים של ההתקשרות המצריכים ידע ברמה גבוהה הנדרשת 
 בהתקשרות זו.



ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע הינו ניסיון בתחום כמבוקש, הינה בשיקול 
תינתן עדיפות לעו"ד בעל דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים בהיוועצות עם גורם מקצועי; 

 ניסיון בייעוץ משפטי לתאגידים ציבוריים.
על עורך הדין המוצע למתן השירותים, לעמוד בעצמו באופן מלא בכל תנאי הסף 

 הרלוונטיים אליו ובתנאים המוקדמים המפורטים במכרז הנוגעים אליו. 
הא פסולה ולא התנאים המפורטים לעיל הם תנאי סף ומציע שלא יעמוד בכולם, הצעתו ת

תידון כלל. יובהר כי תנאים אלה צריכים להתקיים במציע עצמו, אלא אם נאמר אחרת. עוד 
 יובהר, כי תנאים אלה צריכים להתקיים במציע בעת הגשת הבקשה.

 

 תנאי מוקדם נוסף -צירוף מסמכים ואישורים  .6
על ידי מורשי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר יצרפו את מסמכי המכרז כשהם חתומים 

 חתימה מטעמו וכן את כל מסמכים והאישורים הבאים:

ככל שהמציע תאגיד או שותפות רשומה: יש לצרף העתק אישור מהמרשם  .6.1
הרלוונטי בדבר מיהות המציע, אישור עדכני רשמי בדבר היעדר חובות אגרה וכן 

 פרק ב' ונסח -אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה, על גבי הטופס להצעת מציע 
 מלא ועדכני אשר הופק מאתר רשות התאגידים.

 .1976-אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.2

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים -אישור בר .6.3
מטעם פקיד השומה וממונה  1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 ציע.אזורי מע"מ, על שם הגוף המ

 . 2020בתוקף לשנת  –צילום תעודת חבר בלשכת עורכי הדין  .6.4

כל חוברת ההצעה מלאה עם כל חומר שיש לצרף אליה כולל פירוט והוכחת  .6.5
הנתונים הרלוונטיים באשר לכל תנאי הסף המפורטים לעיל ובאשר לנתונים 

 האחרים המבוקשים ובכלל זה הצעת המחיר, הכל לפי דרישות המכרז.

פרק ג' לפי  –הצהרות, התחייבויות ומסמכים הנדרשים בהסכם תצהירים,  .6.6
 הפירוט הבא:

העתק פוליסה ביטוח אחריות מקצועית )לעו"ד המיועד למתן  -נספח ג'  .6.6.1
 השירותים(

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ד'  .6.6.2

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות -נספח ה'  .6.6.3
 מינימום תצהיר בדבר תשלום שכר -נספח ו'  .6.6.4
 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות -נספח ז'  .6.6.5
 התחייבות לשמירת סודיות -נספח ח'  .6.6.6
 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות -נספח ט'  .6.6.7

 תצהיר אי ניגוד עניינים -נספח י'  .6.6.8

 הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין -נספח יא'  .6.6.9
 

-חוק חובת המכרזים, תשנ"בל 15במידה והמציע עונה על הדרישות לתיקון מספר  .6.7
הוא רשאי לצרף מסמכים שלפיהם המציע הוא -)עידוד נשים בעסקים(  1992

-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"עסק בשליטת אישה" כמשמעותו בסעיף 
, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו. מציע כאמור יצרף להצעתו 1992

 אישור ותצהיר.

מידת המציע בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כל מסמך נוסף להוכחת ע .6.8
 זה וביתר תנאי המכרז, בשים לב לאמות המידה לבחינת ההצעות.

כל אישור ו/או רישיון ו/או רישוי ו/או היתר ו/או תקן ישראלי רשמי הנדרשים על  .6.9
 פי כל דין לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, כשהם תקפים.

קול מכנס מציעים ככל שיהיה תשובות המרכז לשאלות הבהרה, פרוטו .6.10
והודעות עדכון שיישלחו למציעים או יפורסמו באתר המרכז על ידי המרכז, אם 
וככל שיהיו כאלה, כשהן חתומות על ידי המציע לאישור כי הללו אכן התקבלו על 

 ידו, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעה.
  



 מבנה ותכולת ההצעה .7

 כללי .7.1
פרק ב'  -בלבד על גבי הטופס להצעת המציע הצעת המציע תוגש בעברית  .7.1.1

 למסמכי המכרז, בצירוף אישורים ומסמכים כנדרש במסמכי המכרז.

ההצעה תוגש בצורה מושלמת )תשובות מלאות ומפורטות לפי הסדר  .7.1.2
 במכרז(. כל החסרה ו/או הסתייגות, תוכל לשמש עילה לדחיית ההצעה.

 חתימה על ההצעה .7.2

ה ובצירוף חותמת בכל מקום במסמכי המציע יחתום חתימה מקורית מלא .7.2.1
 המכרז בו נדרש זאת במפורש, ובכל דף אחר יחתום בראשי תיבות.

יחתום רק מי שהוסמך לכך  -אם המציע הינו חברה או שותפות רשומה  .7.2.2
בתקנון החברה או בחוזה השותפות ובתוספת חותמת התאגיד ויצורף אישור 

 עו"ד או רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע.

 ההצעה מילוי .7.3

אין לשנות או להוסיף על הכתוב במסמכי המכרז ואין לבצע מחיקות  .7.3.1
בנוסח מסמכי המכרז. כל הוספה ו/או מחיקה ו/או שינוי ו/או הסתייגות 
כאמור, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. ועדת המכרזים רשאית להתעלם 
מכל שינוי או תוספת כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה 

לעדי. המרכז לא חייב להודיע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. הב
קיבל המרכז את הצעת המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו 
כלל. מחיקה של פרטים שמולאו על ידי המציע בשגגה, תיעשה על ידי מתיחת 

ת קו על הפרט השגוי ורישום הפרט הנכון בצדו וליד התיקון תוטבע חתמ
התאגיד. על אף האמור, ועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה שמולאה 

ההצעה תואמת  –בסטייה מההוראות הנ"ל, אם שוכנעה כי על אף הסטייה 
 את דרישות המכרז, היא ברורה וחד משמעית וכי הסטייה נעשתה בתום לב.

המחירים המפורטים בהצעה יישארו קבועים במשך כל תקופת  .7.3.2
 תתבצע בהתאם להוראות ההסכם. ההתקשרות. הצמדה

 הגשת ההצעה .7.4

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי המכרז  .7.4.1
ובפרט בתנאים המקדימים )תנאי הסף( של המכרז, מכיר את החוק ואת 
המשמעות שהמרכז הינו תאגיד סטטוטורי שחלות עליו חובות ברמה גבוהה, 

תנאיהם וכי בטרם הגיש את הצעתו, הבין את מהות השירותים, הסכים לכל 
קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 
ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי 

 כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.

זה  הגשת הצעה מטעם המציע מהווה התחייבות לעשות שימוש לצורך מכרז .7.4.2
 .אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל  .7.4.3
 בלא שינוי ו/או תוספת.

יום מהמועד  90הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  .7.4.4
יום נוספים  30האחרון הקבוע להגשת ההצעות, ותוקפה יוארך לתקופה של 

תימסר למציעים הודעה על כך מהמרכז. מציע שהתבקש להאריך את אם 
 .תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב להארכתה

מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו או לא הודיע למרכז על הארכתה  .7.4.5
 כמבוקש, לא ישתתף במכרז.

 
 הצעה של המציע לבדו .7.5

, קשר או תיאום עם גופים ההצעה תוגש בשם המציע בלבד, וללא כל הסכם .7.5.1
 או גורמים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.

אין להגיש הצעה משותפת של מספר תאגידים או גופים אחדים. הצעה תוגש  .7.5.2
ובשמה  -תאגיד / שותפות רשומה / עצמאי  –על ידי אישיות משפטית אחת 

 בלבד.

בעצמו, השירותים יינתנו בידי עו"ד מסוים, שיספק למרכז את השירותים  .7.5.3
 משרד עו"ד: תאגיד, שותפות רשומה, עצמאי. -בכל דרך בה יאוגד המציע 

 אופן הגשת ההצעה .7.6



מעוניין להשתתף במכרז, ישלשל את הצעתו, לתיבת המכרזים במבנה  .7.6.1
משרדי המרכז שבניצן כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה, בכריכה באופן 

 שימנע את התפרקותה, מלאה וחתומה, כמפורט להלן.
ש, כי לא ניתן להגיש הצעות בדואר, בדוא"ל, בפקס או בכל דרך אחרת מודג .7.6.2

מלבד הקבועה בסעיף זה. הצעות אלה לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים 
 וייפסלו על הסף.

יש לחתום על כל דפי המכרז, כולל ההצעה, פרוטוקול כנס המציעים )ככל  .7.6.3
ות וכל מסמך שיתקיים, ההסכם, הנספחים, מסמך תשובות לשאלות והבהר

עותקים זהים,  2-אחר של המכרז; המציע יגיש את המסמכים הרלוונטיים ב
 בצבע שחור. 12בהדפסה בצד אחד של הדף, בגודל פונט 

כל האמור יוגש בשני עותקים זהים )עותק מקור + העתק(, כרוכים בהדבקה  .7.6.4
והכל במעטפה אחת,  –או בספיראלה או בכל דרך שתמנע את פירוק החוברת 

למתן שירותים בנושא:  01/20ציון על גבי המעטפה: "מכרז פומבי מס'  תוך
 "ייעוץ משפטי".

את מעטפות המכרז יש לשלשל לתיבת המכרזים של המרכז בימים א' עד ה'  .7.6.5
( 04/03/2020) ח באדר התש"ף, וזאת עד ליום 14:00עד  09:00בין השעות 

 .בצהריים 12:00בשעה 

ים לוודא, כי טרם הכנסת המעטפה על מגיש ההצעה מטעם נותן השירות .7.6.6
לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה על ידי נציג המרכז ויוטבעו עליה יום 

 ושעה.

מעטפה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעה,  .7.6.7
 כאמור מכל סיבה שהיא, תוחזר למענה, ההצעה תיפסל ולא תשתתף במכרז.

לכך שהמציע קרא את כל האמור הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה  .7.6.8
במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים 
 אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 

 שאלות, הבהרות והודעות .8

שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב ללורנס בסיס בדוא"ל  .8.1
laurence@merkazkatif.co.il ט התש"ף בלבד לא יאוחר מיום כג בשב

בצהריים. שאלות שתגענה לאחר מועד זה לא תענינה.  12:00( בשעה 18/02/2020)
יש למקד את השאלה לסעיף ספציפי במסמכי המכרז. יש לוודא קבלת הדוא"ל 

שעות, יש לוודא  24באישור בדוא"ל חוזר ורק במידה ואין מענה בדוא"ל בתוך 
יפורסמו ובקשות ההבהרה לשאלות . תשובות 4324101-077קבלת הדואר בטל': 

באתר המרכז ולמציעים שמילאו טופס פרטי מציע כדלקמן. התשובות לשאלות 
מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בעת הגשת ההצעה על נותן השירותים 

רק תשובות,  להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.
בנה את המרכז, והן תחשבנה כחלק הבהרות והודעות שיינתנו בכתב באתר תחיי

 ממסמכי המכרז.

על כל מציע לשלוח למרכז "טופס פרטי מציע" המצורף בזה )סוף פרק א'( על מנת  .8.2
כג בשבט לקבל הודעות בדבר המכרז. במידה ולא יישלח טופס זה למרכז עד 

. המרכז יהיה פטור מלשלוח למציע בצהריים 12:00( בשעה 18/02/2020) התש"ף
ת ועדכונים בדבר המכרז, וכך הוא עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי זה הודעו

עמידה בתנאים נוספים והבהרות, ככל שיהיו, שהמרכז יפרסם מעת לעת לאחר 
 פרסום המכרז.

הפניות תכלולנה את שם ומס' המכרז, שם המציע השואל,  -מבנה שאלות הבהרה  .8.3
ן להעביר מידע עבורו. מענו, כתובת דואר אלקטרוני ומספר פקס' שאליהם נית

בחלקה המהותי, הפנייה תכלול את החלק והסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז 
 שעורר את השאלה, ואת שאלת ההבהרה, כשהיא מנוסחת בצורה בהירה ומלאה.

  



 להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה: .8.4

 

 

 

 

 

 

 

מספר פרק, הסעיף בפרק 
ומספר העמוד במסמכי 

 המכרז
 פירוט השאלה

  

 

תשובות לשאלות ובקשות להבהרה שתתקבלנה עד למועד הקבוע לעיל להעברת  .8.5
 שאלות, תפורסמנה באתר המרכז.

תשובות והבהרות יינתנו בכתב בלבד, ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש  .8.6
לצרפן להצעה, חתומות בכל עמוד על ידי מורשה חתימה מטעם המציע. יובהר כי 
המרכז אינו מחויב לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאי לקצרה, לנסחה מחדש, להשמיט 

משמעות פרשנית כלשהי, חלקים ממנה, ועוד. בכל מקרה לא יהיה לנוסח השאלה 
אלא אם עולה כוונה מפורשת מהתשובה להקנות משמעות כזו. המרכז אינו מתחייב 

 כי כל שאלה תיענה, ולא יהיה מחויב לנמק את תשובותיו. 

 התשובות יפורסמו ללא זיהוי המציע שהפנה את השאלה.  .8.7

מכי על אף האמור לעיל, מובהר, כי המרכז שומר לעצמו את הזכות לתקן את מס .8.8
המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם ו/או לצרף הבהרות / ו/או להשיב לשאלות 
שהוגשו במועד )להלן: "הודעות"(, בכל שלב עד המועד האחרון להגשת הצעות 
)המרכז ישתדל לעשות זאת עד חמישה ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, 

ויים בהתייחס למכרז, יופיעו אך שומר על זכות כאמור בסעיף זה(. עדכונים ושינ
באתר האינטרנט של המרכז. מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים 

 .אלו עד המועד האחרון להגשת הצעות

 יודגש, כי הודעות כאמור, מחייבות ונחשבות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז גם .8.9
טי מציע". בעת אם לא נמסרה הודעה על כך למציעים, גם לאלו שמילאו "טופס פר

הגשת ההצעה, על נותן השירותים לפעול בהתאם לפרסום באתר ולהגיש כחלק 
מהצעתו את כל הנדרש חתום על ידו כולל הודעות, הבהרות, תיקונים וכיו"ב. לאור 
האמור לעיל, על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט ולפעול בהתאם להוראות בו 

 שהן תיחשבנה למעודכנות ולמחייבות.
 גוד ענייניםני .9

המציע מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים ולא להציע עצמו 
במקרה של אפשרות ניגוד עניינים, ישיר או עקיף בין ענייני המציע ו/או בעלי שליטה בו ו/או 

 נושאי משרה שלו לבין מתן השירותים. 

 אבטחת מידע .10
מידע ברמה גבוהה. בהתאם לאופי העבודה, ידאג הזוכה מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת 

לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מכרז זה ויגן על המידע מפני כל נזק או פגיעה 
 לרבות גניבה, איבוד, העתקה, שריפה וכדו'.

הזוכה ימנע גישה למערכות המידע, האחסון מכל סוג, השרתים והמחשבים שברשותו 
זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע, או ממי שלא חתם  המשרתים אותו לצורך מכרז

 על טופס שמירת סודיות.
  

 למתן ייעוץ משפטי 1/20מכרז מס' 

  שם המציע 

  שם הפונה

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני

  כתובת אתר אינטרנט

  מספר פקס

  מספר טלפון



 סודיות ואיסור שימוש במסמכי המכרז .11
המציע ישמור על סודיות כל מידע שיימסר לו ע"י המרכז בקשר למכרז או ביצוע  .11.1

 השירותים על פיו. המציע לא יהיה רשאי לגלות את פרטיו ופרטי הצעתו לכל גורם
 אלא בהסכמת המרכז מראש ובכתב.

מסמכי המכרז הם רכושו של המרכז והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .11.2
והגשתה בלבד. על המציע להחזירם לידי המרכז עד המועד האחרון להגשת הצעות 
בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגישה. אין המציע רשאי להעתיק או להשתמש 

 חרת.במסמכי ההצעה לכל מטרה א

 
 הקריטריונים, אמות מידה ומשקלות -בחירת הזוכה במכרז  .12

 בחירת הזוכה במכרז תיעשה כמפורט להלן: .12.1
בדיקת העמידה בתנאי הסף וכל מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי  –שלב ראשון  .א

 המכרז.
תחילה תיבדק עמידה בתנאים המוקדמים )תנאי הסף( וצירוף האישורים והמסמכים 

שהמציע יעמוד בתנאי הסף ובצירוף המסמכים והאישורים הנדרשים, ייבחן  הנדרשים. ככל
 השלב הבא כדלקמן.

 80% -ניקוד רכיבי האיכות  -שלב שני .ב
אמות המידה ידורגו על ידי ועדת המכרזים של המרכז ובמידת הצורך תוך  .1

עד  1היוועצות בגורם מקצועי. הצוות ינקד כל אחת מאמות המידה בציון של 
נקודות. הבדיקה תיערך בהתאם להוראות המכרז. המשקל שיינתן לציון  100

שיאושר על ידי ועדת המכרזים, יהיה בהתאם לאחוז הנקוב בטבלת אמות 
 המידה והמשקלות המצורפת.

המצורפת למכרז זה ומהווה חלק ממנו על כל  Exelהנתונים יוזנו לטבלת  .2
ביטוי אמות המידה  מרכיביה, כולל הנוסחאות וההערות, בה יבואו לידי

הראשית ייקבע בהתאם  Exel-והמשקלות. כך למשל, ציון הוותק בטבלה ה
 לטבלת חישוב הוותק בטבלה המשנית.

 20%ניקוד רכיב העלות  -שלב שלישי .ג
לאחר מתן הניקוד למציעים בגין איכות ההצעה, תיבחנה הצעות המחיר של  .3

 המציעים השונים.
 בכל אחד מסעיפי האיכות 75%יון של רק לגבי הצעות שקיבלו לכל הפחות צ .4

)למעט סעיף תואר שני, שגם בלעדיו ניתן לעבור את המכרז(, יוזנו ציוני 
המחירים. הצעות עם ציון איכות נמוך מכך, תיפסלנה. ועדת המכרזים 
במרכז רשאית שלא לפסול הצעות שקיבלו ניקוד נמוך מהניקוד האמור, 

 מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול.
 הערה .ד

טעויות  יקת כל מסמכי ההצעה וצרופותיה תיעשה בהתאם לתנאי המכרז. נתגלובד
סופר או טעויות חשבוניות, רשאית ועדת המכרזים של המרכז לתקן אותן, תוך מתן 
הודעה למציע. ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות 

ם וחוסר במסמכים ו/או מכרז זה או חלקן ו/או שתהיה חסרה לרבות חוסר פרטי
אישורים, מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם החליטה הוועדה 

 אחרת מטעמים שיירשמו.
 טבלת אמות המידה והמשקלות: .ה

 (20%רכיב העלות ) 

רכיב זה יחושב באופן יחסי, כאשר ההצעה הזולה תקבל את מלוא הניקוד וכל הצעה אחרת תחושב באופן 
 יחסי.

 
 (80%רכיב האיכות )

  10%עד  –שנות ניסיונו של המציע 
  10% –תואר שני ומעלה -השכלה של עוה"ד המוצע למתן השירותים בפועל  –השכלה  

  ניסיון רלוונטי, איכות מסמכים משפטיים ובכלל זה: מכרזים, נהלים, חוות דעת וכתבי טענות
ם ערך וניסח בעצמו, כושר הדרכה מנהלי, שעורך הדין המוצע למתן השירותי-במישור הציבורי

 .30%עד  –וייעוץ בכתב ובע"פ, היכרות עם המגזר הציבורי, המלצות 

 ( יש לצרף במדיה מגנטיתDiskonky )2  ,כתבי טענות  2-חוות דעת ו 2נהלים,  2מכרזים
 .יודגש, רק חומר זה יצורף באופן האמורבמישור הציבורי/מנהלי. 

  הוועדה תוכל להתרשם ממכלול נושאים כגון ראיון אישי והתרשמות חברי ועדת המכרזים( 
 30%עד  –יחסים בין אישיים, מהימנות, כושר ביטוי בע"פ( 

)קריטריונים ומשקלות(  XLבמסגרת רכיב האיכות, ייבחנו ויוצבו הפרמטרים שלעיל בהתאם לטבלת ה
 המצורפת למכרז.



 המרכז רשאי .13
לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז ככל המרכז שומר  .13.1

 שנראה לו כי אף מציע לא מתאים.
 המרכז אינו חייב לרכוש שירותים בהיקף כלשהו ו/או לרכוש שירותים כלל, וכן .13.2

יהיה המרכז רשאי להתקשר על פי שיקול דעתו עם נותני שירות אחרים ו/או 
שהדבר יזכה את הזוכה בפיצוי  נוספים לצורך קבלת השירותים, והכל מבלי

 כלשהו.

ועדת המכרזים במרכז רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא גם אם היא הזולה  .13.3
ביותר ו/או גם אם קיבלה את הציון הגבוה ביותר באמת המידה, בין השאר, אם 
מצאה כי ההצעה בלתי סבירה לפי תנאיה ו/או באופן המעורר חשש בדבר יכולתו 

ייבויותיו ו/או אם מצאה כי אופי עסקיו של המציע אינם של המציע לעמוד בהתח
מתאימים למתן השירותים נשוא מכרז זה ו/או אם היא חסרה מענה מפורט 

 לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המרכז מונע הערכת ההצעה כדבעי.
השירותים,  המרכז שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין מראש את היקף .13.4

רותים )הכל בהתאם לצרכים ושיקול דעתו של המרכז(. או להזמין רק חלק מהשי
יובהר כי במקרה זה תשולם התמורה בהתאם לשירותים שינתנו בפועל עפ"י 
דרישת המרכז מראש ובכתב בלבד. עוד יובהר, כי הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי 

 כלשהו עקב הקטנת ו/או הגדלת היקף השירותים.

מספר זוכים בחתך גיאוגרפי ו/או  המרכז יהיה רשאי לפצל את הזכייה בין .13.5
בהתאם לכל חתך שהמרכז ימצא לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. המרכז 
רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע מציע ככשיר שני, שלישי וכו' )להלן: 
"כשיר ב"(, למקרה שההתקשרות עם הזוכה הראשון לא תצא אל הפועל מכל 

ע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את סיבה שהיא, בין במקרה שבו המצי
הזוכה ו/או -ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע

 תופסק מכל סיבה שהיא.

 90הצעתו של מציע שנבחר ככשיר ב' תעמוד בתוקפה ותחייב אותו לתקופה של  .13.6
יום ממועד קבלת הודעת המרכז על בחירתו כאמור. אין באמור לעיל כדי לפגוע 

מבלי לגרוע  -כותו של המרכז לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות בז
לפרסם הליך חדש. אין בבחירת כשיר ב' ו/או בכריתת הסכם  -מכלליות האמור 

 עימו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו למרכז כנגד הזוכה במקרה כאמור.

המרכז רשאי לבחור נותן שירותים חלופי איתו ניתן יהיה להתקשר במהלך  .13.7
תקופת המכרז וההסכם, על פי קביעת ועדת המכרזים של המרכז, תוך עמידה 
בכל תנאי המכרז, וזאת במידה והזוכה במכרז לא יעמוד, לפי שיקול דעת המרכז, 

 בתנאים שנקבעו במכרז ובהסכם. 

יכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת, המרכז לא מתחייב לסיים את הל .13.8
יום מהמועד האחרון להגשת  90אך אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

ההצעות רשאי המציע לבטל את הצעתו. הודעה על ביטול ההצעה תועבר למרכז 
בלבד. יש לוודא  laurence@merkazkatif.co.ilבכתב ללורנס בסיס בדוא"ל 

 24ר בדוא"ל חוזר ורק במידה ואין מענה בדוא"ל בתוך קבלת הדוא"ל באישו
 .077-4324101שעות, יש לוודא קבלת הדואר בטל': 

המרכז רשאי לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות ושקלולן, לרבות  .13.9
ביקור באתרי המציעים, שיחות/פניות לממליצים ועריכת בדיקות איכות שונות, 

 מרכז.הכל על פי שיקול דעתו של ה

המרכז שומר לעצמו את הזכות לפנות במהלך בדיקת והערכת ההצעות  .13.10
אל המציע ו/או לעורך הדין המוצע למתן השירותים, כדי לקבל הבהרות להצעתו 
או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת 

 , ולתקנות שהותקנו מכוחו.1992 -המכרזים, תשנ"ב

גרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה בנוסף ומבלי ל .13.11
פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם 
שנפל במסמכי המכרז ו/או בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי 

 החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 

וספת שייעשו במסמכי ההליך, או כל הסתייגות לגביהם, בין כל שינוי או ת .13.12
אם ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים 
לגרום לפסילת ההצעה. ועדת המכרזים רשאית להתעלם מכל שינוי או תוספת 
כאמור, ולראותם כאילו לא נעשו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המרכז לא חייב 



יע למציע הודעה בנוסף על האמור בסעיף זה. קיבל המרכז את הצעת להוד
 המציע, יראו את השינויים האמורים כאילו לא נעשו כלל.

המרכז רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לתקן או לשנות את  .13.13
מסמכי המכרז כולם, והוא יודיע על כך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 

ותיהם או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים המציעים יערכו את הצע
 או השינויים כאמור.

המרכז רשאי לבטל את המכרז בכל עת אם תוגש הצעה אחת בלבד ו/או  .13.14
 משיקוליו הוא, ולמציע/ים לא תהא כל זכות לפיצוי בשל כך.

המרכז יהיה רשאי להוסיף במהלך תקופת ההתקשרות, במסגרת תנאי  .13.15
נותן השירותים הזוכה, פעילות ושירותים נוספים המכרז והצעת המחיר של 

בתחום השירותים הניתנים על פי המכרז גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי 
המכרז, כתוצאה משינויים ומהחלטות מועצת המרכז, שינוי באוכלוסיות היעד, 

 בתנאי השוק ועוד, בהתאם להחלטת המרכז.

מכרזים תהייה רשאית מבלי למעט מהאמור לעיל, ועדת ה -הליך תחרותי  .13.16
עפ"י שיקול דעתה לבצע הליך תחרותי נוסף ביחס לתמורה, וזאת במקרה ששתי 
הצעות או יותר ינוקדו בניקוד זהה. יובהר, כי ההליך התחרותי יערך בין ההצעות 
שקיבלו את הניקוד הזהה והגבוה ביותר. היה וועדת המכרזים תחליט על הליך 

ים למציעים שנקבעו על פי האמור לעיל, כי הם תחרותי נוסף, תודיע ועדת המכרז
רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם 
בתנאים מיטיבים עם המרכז לעומת הצעתם המקורית. היה ומציע לא יגיש 

 הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית למכרז זה.

עיף זה לעיל ובהתאם מבלי לגרוע מזכויות המרכז בהתאם לאמור בס .13.17
לאמור בכל מסמכי המכרז ובכללם ההסכם, המרכז יהיה רשאי לדרוש ולקבל 

שנים לאחר מכן כל מידע הקשור בביצוע  5מן הזוכה בתקופת ההתקשרות ותוך 
 השירותים.

למען הסר ספק, כל ביטוי שמשמעו שהמרכז "רשאי", משמעו שלא  .13.18
 קול דעתו המוחלט של המרכז.הכל לפי שי--מוטלת על המרכז כל חובה בעניין

 
 הודעת זכייה והתחייבויות ופעולות הנדרשות מאת הזוכה במכרז .14

"הודעת הזכייה"( תימסר למציע  -הודעה למציע בדבר זכייתו במכרז )להלן  .14.1
 בכתב.

 מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המרכז למציע הזוכה. .14.2

ההסכם המצורף כפרק ג' למסמכי המכרז, ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת  .14.3
ימי עבודה מיום  4על ידי מורשי החתימה של המרכז, חתימתו על ידי הזוכה תוך 

 -שנמסרה לו ההודעה על הזכייה ואישור בדבר עריכת ביטוחים, כנדרש בהסכם 
 פרק ג' למסמכי המכרז.

יינים, הזוכה יידרש, במידת הצורך, לחתום על הסדר מתאים למניעת ניגוד ענ .14.4
 ולפעול בהתאם לכל הנחיות המרכז למניעת קיומו של חשש לניגוד עניינים.

ככל שהמציע הזוכה לא ימלא את האמור לעיל, יהא המרכז רשאי בין היתר  .14.5
 .לראות בו כמציע שחזר בו מהצעתו ו/או לבטל את זכייתו במכרז

 

 חזרת המציע מהצעתו .15

גשת הצעתו ולפני חתימת היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע לה .15.1
ההסכם, המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות הנובעת ממנה, 
תהא ועדת המכרזים רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את 
הודעת הזכייה למציע. יובהר, כי אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה 

ל נזק שנגרם לו כתוצאה מהפרה כזה יהיה המרכז רשאי להיפרע מהמציע בגין כ
 זו.

מיום הפרת הסכם בידי הזוכה ו/או מיום משלוח הודעת ביטול הזכיה כאמור,  .15.2
יהיה המרכז רשאי לנקוט כל פעולה שימצא לנכון לקבלת השירותים, בלא 
שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדו. כמו כן, המרכז יהיה רשאי לנקוט כל 

 לרבות תביעת כל סעד ו/או פיצוי על פי דין. צעד אחר הנראה לו לנכון,

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה  .15.3
אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור 



בכשיר ב' כזוכה במכרז. במקרה כזה יחולו הוראות מכרז זה על נספחיו על הזוכה 
 החלופי.

 

 נות והיררכיה בין המכרז להסכםפרש .16

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .16.1
המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד 

 משלים זה את זה.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ  .16.2
ליישב בין שני הנוסחים ותחול הפרשנות המרחיבה את מתן השירותים. בנסיבות 
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח ההסכם על 

במכרז ותחול נספחיו, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב 
 הפרשנות המרחיבה את מתן השירותים. 

 
 עיון במסמכים -החלטות ועדת המכרזים  .17

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  .17.1
)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  -

, ובהתאם להלכה 1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-התשנ"ג
 הפסוקה.

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  .17.2
 חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים: -)להלן 

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. יסמן את החלקים  .17.2.1
 משמעי.-הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד

 .במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית .17.2.2

מציע שלא סימן חלקים ובהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים  .17.2.3
 מציעים אחרים. למסירת ההצעה כולה לעיון

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .17.2.4
מוותר סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת  .17.2.5
המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני 

 המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

)ו( לתקנות חובת המכרזים, 21נה יודגש בזאת בהתאם להוראות תק .17.2.6
כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות  - 1993-התשנ"ג

ככל שיותר  -המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז זה 
העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים במרכז, ייעשה תמורת תשלום 

)ה( 21ם, בקיום הוראות תקנה לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזי
 .1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 אחריות .18

המרכז אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .18.1
 למכרז זה הן אם יזכה והן אם לא יזכה.

מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא יהא מציע זכאי להחזר או לפיצוי כלשהו בקשר  .18.2
 במכרז זה.להשתתפותו 

 

 
 בכבוד רב,

 מרדכי )מוכי( בטר
 יו"ר וועדת מכרזים



 
 טופס פרטי מציע

 תאריך : _________
 

 לכבוד 
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 laurence@merkazkatif.co.ilבדוא"ל: 
  

מהמרכז  01/20_______________ מצהירים כי קיבלנו את מסמכי מכרז פומבי מס' אנו/י הח"מ  
להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון )להלן: "המרכז"(, ומבקשים לשלוח לנו כל הודעה בדבר 

 המכרז האמור לכתובת הבאה:
 

כתובת מלאה )כולל מיקוד(: 
______________________________________________________________ 

מספר טלפון : __________________  נייד : 
_________________________________________________ 

מספר פקסימיליה : 
____________________________________________________________________ 

דואר אלקטרוני: 
______________________________________________________________________ 

מס' זיהוי )מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ./ת.ז( : 
__________________________________________________ 

 
פטור מלשלוח לנו המרכז ברור לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה למרכז במועד ובדרך כמפורט במכרז, 

דעות ועדכונים בדבר המכרז, וכן אנו עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים הו
 והבהרות ככל שהמרכז יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

 
 בברכה,    

 שם מלא : _____________________  
 חתימה וחותמת: _________________        

                                
 במידה ומדובר בתאגיד:         

 שם החותם : __________________                
 תפקיד : _____________________                                                                              

 
הטופס אלא לוודא קבלת שימו לב: המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת 

 המייל באמצעות "אישור קריאה".
יודגש, כי הודעות באתר המרכז ביחס למכרז, מחייבות ונחשבות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז גם אם 
לא נמסרה הודעה על כך למציעים שמילאו "טופס פרטי מציע". בעת הגשת ההצעה, על המציע לפעול 

הצעתו את כל הנדרש חתום על ידו כולל הודעות, הבהרות, תיקונים בהתאם לפרסום באתר ולהגיש כחלק מ
וכיו"ב. לאור האמור לעיל, על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט ולפעול בהתאם להוראות בו שהן 

 תיחשבנה למעודכנות ולמחייבות.
 

  

mailto:laurence@merkazkatif.co.il


 פרק ב
 
 
 
 
 

 חוברת ההצעה



 לכבוד
 ועדת המכרזים 

 השומרוןהמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון 
לשירותי יעוץ משפטי עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף  01/20הצעה למכרז פומבי מס' 

 וצפון השומרון
 
משרד עוה"ד _______________  -אני הח"מ, _________________ נציג מוסמך של המציע  .1

לכך,  מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למרכז באמצעות המועמד
 1 .עו"ד ________________, בהתאם לתנאי המכרז

 פרטים על המציע   .2
 שם המציע ____________________________ .א
 מספר חברה/שותפות/ עוסק מורשה _______________ .ב
 סוג התארגנות )חברה/שותפות/עוסק מורשה( ________  .ג
 תאריך התארגנות _______________________  .ד

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות רשומה(:  .ה
____________________________________ 
____________________________________ 

 שמות ומספרי ת.ז של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע: .ו
_________________   __________________ 
_________________   __________________ 

 מנכ"ל ___________________________שם ה .ז
 מען המציע )כולל מיקוד(: _________________________________ .ח
 טלפונים: _____________________________ .ט
 פקסימיליה: ___________________________ .י

 דוא"ל:_______________________________ .יא
 _________________.כתובות סניפים נוספים, אם קיימים:  .יב
 
ידוע לי כי לא תתקבל הצעה מיותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם  .3

 מדובר בשותפות רשומה כחוק.
אני מצהיר בזאת כי אני עומד בכל תנאי מתנאי המכרז ובעל יכולת לספק את השירותים ברמה גבוהה  .4

יסיון, מומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים למתן ומקצועית. כמו כן, אני מומחה ובעל ידע, נ
השירותים שבנדון בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה על צרופותיה, וכי ברשותי ציוד, תוכנות, כוח 

 אדם, ידע ואמצעים כספיים הדרושים למתן השירותים הדרושים בהתאם לכל תנאי המכרז.
הנדרשים על פי דין למתן השירותים נשוא  אני מצהיר בזאת כי הנני בעל כל הרישיונות/היתרים .5

 המכרז.
אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי המכרז על כל חלקיהם ידועים לי, מובנים לי ואני  .6

 מקבלם במלואם ללא סייג.
הצעה זו מוצעת לאחר שבדקתי את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצאתי אותם מתאימים  .7

 ר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.וראויים, ואני מוות
אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי המרכז במסגרת שירותי הייעוץ והייצוג  .8

המשפטי נושא פנייה זו, ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל 
לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד  שלב משלבי ההתקשרות עם המרכז ולאחריה,

עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא 
 במסגרת ההתקשרות עם המרכז.

 הצעתי נעשית לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את הדרישות המפורטות בפנייה. .9
 

 :פרופיל המציע, המלצות ואישורים .10
 

תיאור כללי של המבנה הארגוני ופירוט כללי של התמחויות עיקריות ותחומי  .א
 עיסוק של המשרד:

_____________________________________________________________ 
 

                                                 
המציע יצרף מסמך נפרד, ובו פירוט מלא של המידע הנדרש בסעיפים הבאים ולפי סדרם. יובהר, כי כל תוספת  1

 מותרת רק בהתאם להוראה מפורשת ובכפוף לכך שלא יהיה כל שינוי להצעה.



 ותק וניסיון מקצועי רלוונטי של היועץ המשפטי המוצע: .ב
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________

   
 
בהתאם לתחום הנדרש במכרז  היועץ המשפטי המוצעים על המציע ועל ממליצ .ג

)יש לציין פרטי התקשרות עם הממליצים; יש לצרף שתי המלצות על היועץ 
 המשפטי המוצע(:

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 פרטים אישיים, השכלה וניסיון מקצועי של היועץ המשפטי המוצע .ד

 
___________ שם פרטי______________ ת.ז:_______________ שם משפחה:__

כתובת:__________________________   טלפון:____________ טלפון נייד: ____________ כתובת 
 דוא"ל _______________________________.

 תיכונית )נא לציין תואר המוסד בו התקבל התואר ואת שנת קבלת התואר(:     -השכלה על
___________________________________________________________________________ 

 תאריך קבלת הרישיון ומספרו                                       ______________________
 שנות ניסיון עו"ד בפועל )לא כולל התמחות(                 _______________________

 שרד                                                        _______________________שנות וותק במ
 תחום/מי עיסוק עיקרי                                                 _______________________

 
ות ומפרט שנות ניסיון של המועמד בתחומים רלוונטיים ומהות הניסיון. יש לפרט בהתאם לסעיפי האיכ

 השירותים:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___.___________________________________________________________________________ 
 --יש לצרף קורות חיים של היועץ המשפטי המוצע--

 
 

פרטים אודות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים  - הליכים פליליים/משמעותיים
ה ועומדת. נגד המועמד למשרת היועץ המשפטי. כן/לא, אם כן פרט: תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה תלוי

.__________________________________________________________________________ 
 

פירוט הנושאים שבהם עלולים המציע או מי מטעמו להימצא במצב של ניגוד עניינים:  - ניגוד עניינים
__________________________________________________________________________ 

 
 1/20טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס'  -הצעת המחיר  .11

 
 את הצעת המחיר יש למלא על גבי טופס זה בלבד; אין למלא מחירים בכל מקום אחר לרבות בהסכם

 לא כולל מע"מלשעה  ₪ 230לשעה לא כולל מע"מ לבין  ₪ 160הצעת המחיר תהיה לפי מחיר לשעה: בין 
 סכום במילים )מחיר לשעה( לא כולל מע"מ מחיר לשעה לא כולל מע"מ

  
 

 הערה:
את כל ההוצאות תכלול מע"מ ולא להצעת המחיר תהיה סופית, תהיה נקובה בש"ח 

מכל מין וסוג שהוא הכרוכות ונובעות מביצוע השירותים, לרבות הוצאות בגין העסקת 
והוצאות משרדיות הכרוכות בביצוע השירותים. למעט תשלומים כוח אדם, נסיעות 

  שחלים על המרכז כגון תשלומי אגרת בית משפט, תשלומי פרסומים למכרזים וכדו'.



 הצהרה והתחייבות: .12
הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבני החל ממועד  .12.1

עה למכרז כקבוע בתנאי המכרז. מן המועד האחרון להגשת ההצ 90מסירתה ועד תום 
יום נוספים אם תימסר למציעים הודעה על כך  30תוקפה של ההצעה יוארך לתקופה של 

 מהמרכז.
ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה, ולפי  .12.2

 .שיקול דעת המרכז, תיפסל הצעתי או תתוקן לפי העותק בו נקוב הסכום הנמוך ביותר

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או  .12.3
 להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות למרכז.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על  .12.4
 פי הוראות מכרז זה כולן או חלקן.

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. ידוע לי כי  .12.5
כמו כן ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף כפרק ג' למסמכי 
המכרז על ידי מורשי החתימה של המרכז ואישורים בדבר קיום ביטוחים כנדרש בהסכם. 

 רכז לזוכה.ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין המ

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי מכרז אלו, גם אם לא הוזכרה במפורש  .12.6
 בחלק זה, מחייבת את הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת  .12.7
 בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.

 התמורה .12.8
 ותים בהתאם למסמכי המכרז.מילאתי את סעיפי התמורה עבור מתן שיר .12.8.1
יודגש ויובהר כי התמורה המבוקשת מהווה את התמורה הסופית, המרבית  .12.8.2

והכוללת עבור כל השירותים שיסופקו על ידי, ככל שאזכה, במסגרת מכרז זה, ובעבור 
ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות במתן השירותים בהתאם לכל הדרישות 

 ז.  והתנאים המפורטים במסמכי המכר
ברור לי, כי המחירים עבור ביצוע השירותים כוללים בתוכם את כל העלויות  .12.8.3

הישירות והעקיפות לביצוע השירות לשביעות רצון המרכז בהתאם לכל דרישות 
ותנאי מסמכי המכרז וההסכם, כן ידוע לי כי כל תשלום נוסף מעבר לתמורה 

השירותים ו/או לאחר פקיעת המפורטת לא ישולם לי ו/או למי מטעמי במהלך מתן 
פי מכרז זה, לא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם, אלא בהתאם -הקשר על

 ידי המורשים לכך ולפי הדין.-להזמנה/הסכם בכתב שייחתמו מראש על

 

 2אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים .13
 יש / אין  שם המסמך

   מסמכי המכרז הרלוונטיים כשהם חתומים כנדרש
   אישור מהמרשם הרלוונטי בדבר אופן ההתאגדות -תאגיד / שותפות רשומה 

כל האישורים כנדרש כשם בתוקף עבור המציע לרבות אישורים לפי חוק עסקאות גופים 
 , אישור בדבר מורשי חתימה, ניהול פנקסים ודיווחים 1976-ציבוריים, התשל"ו

  

   חוברת ההצעה מלאה, מושלמת ומפורטת כנדרש
   הצעת המחיר

   נספחי ההסכם והמכרז מלאים וחתומים
 
 

__________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד חתימה שם                

 
__________________ ___________________ ___________________ 

 תפקיד חתימה שם               
 

     תאריך        חותמת תאגיד 
 

                                                 
המכרז והחל על המסמכים סעיף זה הינו סעיף עזר; הנוסח המחייב הוא המופיע במסמכי  2

 הנדרשים.



 איש הקשר של נותן השירותים
על המציע למנות איש קשר לנושא מכרז זה שיקרא את מסמכי המכרז ויהיה אחראי על כל 
הפעילויות מול המזמין עד תום תהליך בחירת הספק, איש קשר זה ילווה את ביצוע ההתקשרות 

 אם המציע יזכה במכרז.
 פרטי איש הקשר:

__________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד    חתימה   שם, טלפון, דוא"ל

 
 

 לכבוד 
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 
 

 1/20מכרז מס'  -אישור עו"ד / רו"ח 
 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  
 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 . שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:____________________.1
 . סוג התארגנות:______________________________2
 . תאריך הרישום:______________________________3
 . מספר מזהה:______________________________4
ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות  . שמות המוסמכים לחתום5

 נוספות כמו תוספת חותמת:
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 . המוסמכים לחתום הנ"ל, חתמו על מסמך ההצעה בפניי. 6
 

 בכבוד רב,
 
 

 וחותמתחתימה   רישוי מס'  שם מלא
 
 

 טלפון  כתובת
 
 

 
  תאריך

  



 פרק ג
 

 
 
 

   ההסכם



 הסכם למתן שירותים
 שנערך ונחתם ביום _____ בחודש ____ בשנת התש"ף

 (2020)ביום _____ בחודש ____ בשנת 
 
 בין:

 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
 79287מיקוד  19ניצן ת.ד 

 המיוצג בידי מנכ"ל המרכז
 "המרכז"()להלן: 

 מצד אחד
 לבין:

__________________________ 
__________________________ 

 באמצעות המוסמכים לחתימה:
 ________ נושא ת.ז. _____________ -ו __________________________ נושא ת.ז. 

 )להלן: "נותן השירותים"(
 מצד שני

 
 מבוא .1

השומרון, שהינו תאגיד שהוקם לפי חוק להנצחת והמרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון  הואיל
"(, מעוניין במתן שירותים החוק)להלן: " 2008-מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח

שירותי ייעוץ משפטי עבור המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף בהתאם להסכם זה ובכללם 
( ופרסם מכרז " כמפורט במכרז, בהסכם ובנספחיםהשירותים)להלן: "  וצפון השומרון

  "(;המכרזבנושא )להלן: " 01/20פומבי 
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;  נספח א'מפרט השירותים העיקרי מצורף כ

, והוא 01/20הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ונותן השירותים  והואיל
 ;כם זה להלןבכפוף ובהתאם להוראות המכרז והס מעוניין במתן השירותים

ונותן השירותים הצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, המומחיות, המיומנות, המקצועיות,  והואיל
הניסיון וכוח האדם הדרושים למתן השירותים ברמה מעולה, הציוד והאמצעים, והוא 

 התחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא ההסכם בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו;
והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המרכז את השירותים המפורטים   והואיל

 בהסכם על נספחיו באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהם;
והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין   והואיל

ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות המרכז לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי 
 במסגרת יחסי עובד מעביד;

 .04025318 והתחייבות המרכז על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה התקציבית מס'  והואיל
 

 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 המבוא והסכם זה .2

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .2.1
 את המסמכים הבאים:הנספחים להסכם זה כוללים  .2.2

 מפרט השירותים -נספח א'  .2.2.1
 אופן הגשת דרישות תשלום -נספח ב'  .2.2.2

העתק פוליסה ביטוח אחריות מקצועית )לעו"ד המיועד למתן  -נספח ג'  .2.2.3
 השירותים(

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ד'  .2.2.4
 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות -נספח ה'  .2.2.5
 תשלום שכר מינימוםתצהיר בדבר  -נספח ו'  .2.2.6
 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות -נספח ז'  .2.2.7
 התחייבות לשמירת סודיות -נספח ח'  .2.2.8
 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות -נספח ט'  .2.2.9

 תצהיר אי ניגוד עניינים -נספח י'  .2.2.10

 הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין -נספח יא'  .2.2.11
 



נוחות התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם  .2.3
 הסכם זה.

 כל האמור בהסכם זה בלשון זכר ייקרא בלשון נקבה במשמע. .2.4
למען הסר ספק, הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט השירותים בנספח א' וייקרא  .2.5

כיחידה אחת עימו. הוראות הסכם זה באות להוסיף על המפרט, ואין בהוראות הסכם זה 
 מנו.כדי לגרוע מ

בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם במסמכי  .2.6
 המכרז, במפרט ובפירוט הפעילויות והשירותים. 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המפרט לבין הוראות הסכם זה ו/או הוראות  .2.7
תחול המכרז ו/או הנספחים לבין הוראות הסכם זה ו/או כל סתירה אחרת במכרז, 

 הפרשנות המרחיבה את מתן השירותים.

 
 נציגי הצדדים .3

נציג המרכז לצורך ביצוע הסכם זה הוא מוכי בטר, מנכ"ל המרכז. המרכז רשאי להחליף  .3.1
 את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים.

. נציג נותן השירותים לצורך קשר עם המרכז בנוגע לביצוע הסכם זה הוא ___________ .3.2
נותן השירותים לא יהא רשאי להחליף את נציגו, אלא אם יקבל את הסכמת המרכז בכתב 

 ומראש.

 
 הצהרות הצדדים .4

המרכז מצהיר בזאת, כי ההוצאה וההרשאה להתחייב הכרוכים בהסכם זה, תוקצבו בשנת  .4.1
 .2020הכספים 

האנוש, נותן השירותים מצהיר בזה כי הינו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, משאבי  .4.2
ככל שלנותן השירותים לא תהא  היכולת והאמצעים הדרושים לשם אספקת השירותים.

יכולת כאמור ו/או ככל שיחלו הליכים משפטיים כנגד נותן השירותים שיש בהם נגיעה 
לכינוס נכסים, הסדר עם או לטובת נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן 

 דית של ההסכם.אחר, ייחשב הדבר כהפרה יסו

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים במכרז, בהסכם ובנספחיו  .4.3
 בהתאם לדרישות המרכז, להוראות המכרז והסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.

זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי  .4.4
בכתב של המרכז. על מנת למנוע ספק, אין בסעיף זה כדי כלשהו, אלא באישור מראש ו

לחייב את המרכז להתיר המחאה לצד שלישי והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי. גם 
במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי בפני המרכז 

ת של נותן לכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. מבלי למעט מהאמור, התקשרויו
 השירותים עם ספקים וקבלני משנה יבוצעו בהתאם לחוק חובת מכרזים ותקנותיו.

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למרכז ולבעלי  .4.5
 התפקידים שבו.

נותן השירותים מתחייב בזה לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים  .4.6
יומנות וברמה מקצועית גבוהה ביותר, באופן מעולה ולשביעות לשם מתן השירותים במ

 רצון המרכז.

נותן השירותים מתחייב בזה לדווח מיידית למרכז על כל בעיה ו/או קושי וכיו"ב  .4.7
 המתעוררים בקשר עם מתן השירותים.

נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים כי קיבל את כל  .4.8
נדרשות, ביצע את כל הפעולות הדרושות, לרבות הפעולות הדרושות על פי דין, ההחלטות ה

 לשם התקשרות בהסכם זה וכי הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה הוסמכו לכך כדין.

 מבלי להמעיט מכל האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב: .4.9

קדם ובכתב של לא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית למרכז מבלי שיתקבל אישור מו .א
 נציג המרכז ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג המרכז.

לספק את שרותי הייעוץ גם מעבר לשעות העבודה הרגילות באתר המרכז או בכל  אתר אחר  .ב
 לפי הצורך.

ליתן את שירותי הייעוץ בשעות עבודה, גם כאלו שאינן מקובלות במרכז, על מנת לתת מענה  .ג
 לצרכים דחופים.

 ת הוראות הדין ולבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה;להכיר א .ד

 



 מהות השירותים .5

כלל השירותים אותם נדרש נותן השירותים לספק למרכז כמפורט ייעוץ משפטי ו .5.1
 .ובמיוחד במפרט השירותים העיקרי מצורף כנספח א' במסמכי המכרז

כהגדרתם ובהתאם להוראות ההסכם נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים  .5.2
ומסמכי המכרז בכלל ובאופן ממוקד לפי הוראות המפרט ובהתאם להנחיות המרכז, כפי 
שיינתנו לו מעת לעת, והכל באיכות מעולה, באופן היעיל ביותר וברמה המקצועית הגבוהה 

ות ביותר ולשביעות רצונו המלאה של המרכז. במסגרת האמור, נותן השירותים יעמיד לרש
המרכז את כל הזמן, המשאבים, הניסיון, הידע והכישורים הנדרשים על מנת לבצע את 

 .השירותים ויתר התחייבויותיו במלואן ובמועדן

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במסגרת השירותים לפי הסכם זה, נותן השירותים  .5.3
וא התחייבויותיו יעשה כל הנדרש  ובכלל זה יספק יידע וכוח אדם הנדרש לשם עמידה במל

שביצועם ו/או  ,על פי ההסכם, במלואן ובמועדן, וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שירות
אספקתם מתבקשים בשל טבעם של השירותים ו/או לשם ביצועם ברמה הנדרשת בהסכם 
ו/או ברמה הנדרשת בהתאם להוראות כל דין, גם אם פעולות ו/או שירותים אלה אינם 

ת ההסכם, הכל על מנת להבטיח את מתן השירותים במלואם נזכרים במפורש בהוראו
 ובמועדם.

 על הזמנת השירותים .6

בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המרכז מאת נותן השירותים מתן  .6.1
 ואספקת שירותים, כמפורט בהסכם זה על נספחיו.       

ובנספחיו, בהתאם נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים, בהסכם  .6.2
 לדרישות המרכז, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. 

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למרכז ולבעלי  .6.3
 התפקידים שבו.

פנייה במסגרת הזמנת עבודה נוספת לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם  .6.4
 המקצועי, באישור ובחתימה כדין.לצרכי המרכז ולשיקול דעתו 

 

 יחסי הצדדים .7

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים למרכז על בסיס קבלני,  .7.1
על כל המתחייב והמשתמע מכך, ואין ולא יהיו בין נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי 

דיו הקבועים, ו/או מי שיעסיק לטובת מתן השירותים לפי הסכם זה, גם אלו שאינם עוב
 מטעמו לבין המרכז יחסי עובד מעביד.

נותן השירותים מצהיר בזאת שידוע לו שהמרכז מסכים למסור לידיו את ביצוע השירותים  .7.2
על בסיס קבלני במכוון, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן 

פי הסכם זה, ויתר -אופי השירותים עללעניין הזכויות והחובות ההדדיים, וזאת בהתחשב ב
התנאים, ההולמים התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי 

 עובד מעביד.
 

 מניעת ניגוד עניינים .8

נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המרכז, ובלבד שלא יהיה  .8.1
כי נותן השירותים אינו רשאי לספק בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. יובהר, 

משום ניגוד עניינים ו/או פגיעה באספקת  -לדעת המרכז  -שירותים לאחר, באופן שיש בו 
 השירותים לפי הסכם זה.

נותן השירותים מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים ויעשה כל  .8.2
 ים.שביכולתו שלא להגיע למצב של חשש לניגוד עניינ

נותן השירותים מצהיר כי לא קיים והוא יימנע גם במשך קיום ההסכם מכל ניגוד עניינים  .8.3
 בינו, עבודתו, עיסוקיו ועובדיו לבין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

אם ובמידה שייווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים  .8.4
השירותים מתחייב להודיע על כך בכתב למנכ"ל על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, נותן 

המרכז באופן מיידי ולמלא אחר הנחיותיו, והוא הדין במקרה שייוודע לו על חשש לניגוד 
 עניינים ביחס למי מעובדיו / מועסקיו / ענייניו.

במידה והתגלה ניגוד עניינים שלדעת המרכז פוגע במתן השירותים ו/או התבקש נותן  .8.5
ניגוד עניינים בדרך שביקש המרכז ולא עשה כן, יחשב הדבר להפרה  השירותים, להסדיר

 מוחלטת של הסכם זה, על כל המשתמע מכך.

 



 תקופת ההסכם .9

)עשרים  24הסכם זה נחתם לתקופת ביצוע ההתקשרות מיום חתימת ההסכם לתקופה של  .9.1
אחר סעיף זה ימולא בידי המרכז בלבד רק ל) 2022-וארבעה( חודשים עד ליום ________ ב

 (.בחירת הזוכה

זכות ברירה: על אף האמור לעיל, המרכז שומר לעצמו את זכות הברירה )אופציה( ויהא רשאי על  .9.2
פי שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם המציע הזוכה לתקופה כוללת של עד תשע שנים בסך הכל, 

ורכי באפשרות הארכה של שנתיים בכל פעם ולאחר שש שנים שנה בכל פעם, כל זאת בכפוף לצ
המרכז, לאישור התקציב מדי שנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק 
המרכז, תקנון המרכז, חוק התקציב, חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי 
ההזמנה וההסכם. זכות הברירה תמומש רק לאחר שנותן השירותים ימציא למרכז תצהירים 

 נאי מכרז זה ולפי דרישות המרכז.ואישורים תקפים לפי ת

המרכז יהיה רשאי מכל סיבה שהיא להביא הסכם זה לידי גמר, כולו או כל חלק ממנו, תוך תקופת  .9.3
 ימים מראש. 30ההסכם בהתראה של 

במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע עבירה מסוג פשע  .9.4
 ל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.יהיה המרכז, רשאי לבט -על ידו 

מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המרכז,  .9.5
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. -כבכל עניין אחר  -והמרכז יהיה רשאי לפעול בעניין זה 

ן השירותים ידי המרכז, לא תהיה על המרכז חובה לפצות את נות-בכל מקרה של ביטול ההסכם על .9.6
או לשלם לו תשלום מכל סוג, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול 

 ההסכם. 
בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למרכז את כל  .9.7

א החומר שברשותו והשייך למרכז או את כל העבודה שעשה עבור המרכז עד להפסקת ההסכם, לל
דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה 

 שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת  .9.8
 הסכם זה.

 
 התמורה .10

על פי הסכם זה, ישלם המרכז לעוה"ד שכר טרחה תמורת מילוי התחייבויותיו של עוה"ד  .10.1
 כמפורט להלן.

 

התמורה הקבועה )ריטיינר( החודשית בגין שירותי הייעוץ המשפטי תהיה בסך של  .10.2
_________________________ש"ח במילים(, כולל מע"מ, כאשר _______________ ₪ ) 

ימולא בידי המרכז בלבד רק  סעיף זהשעות עבודה חודשיות. ) 40תשלום זה מגבש תמורה בגין 
 (.לאחר בחירת הזוכה

המרכז יהיה רשאי, אך לא חייב לדרוש מן המציע הזוכה להרחיב את שירותיו  מעבר  .10.3
 10%שעות( ובמקרה זה תשולם תמורה שעתית למציע הזוכה בהנחה של  40להיקף האמור )מעל 

בכפוף להחלטות המרכז,  לפי הנמוך ביניהם, -לשעה כולל מע"מ  ₪ 240ממחירון חשכ"ל ו/או 
 אישור המרכז מראש ובכתב ולפי כל דין.

התעריף לשעת עבודה כולל את העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לעבודת עוה"ד.  .10.4
למען הסר ספק, לא ישולמו תשלומים נוספים כלשהם, לרבות אש"ל, הוצאות משרדיות, הוצאות 

ת ואחרות, למעט הוצאות בגין אגרות נסיעות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות כלליו
 ושליחויות.

מודגש ומובהר כי התמורה מהווה תמורה סופית וכוללת עבור כל השירותים שיסופקו  .10.5
במסגרת הסכם זה, וכן עבור ביצוע כלל המטלות והעבודות הכרוכות והנלוות למתן השירותים 

ם אחר או נוסף פרט בהתאם לכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם ובנספחיו. כל תשלו
לתמורה, לא ישולמו על ידי המרכז בהקשר להסכם זה, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה 
עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם 
אחר אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש. מבלי למעט מהאמור לעיל, המרכז לא יישא כל 
תשלום נוסף מעבר לתמורה כגון החזר הוצאות, ביטול זמן, נסיעות, הטבות או זכויות אחרות 

חובה או התחייבות כלפי נותן השירותים, עובדיו ו/או מי מטעמו בכל  כלשהן, ואין למרכז כל
 הטבות אחרות. הקשור לתנאים סוציאליים, ביטוח לאומי, ביטוח או

ן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למרכז מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, לנות .10.6
בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום 

 או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. 



 נותן השירותים מתחייב להחזיר למרכז מיד כל סכום עודף שקיבל מהמרכז.  .10.7

ים כי המרכז לא יהא אחראי לכיסוי גירעון כלשהו למען הסר ספק מוסכם בין הצדד .10.8
שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים. המרכז לא יישא בשום תשלום, הוצאה, אובדן או 
נזק מכל סוג או סיבה שהם,  שייגרמו לנותן השירותים בעת, או עקב ביצוע הסכם זה, אלא בגדר 

 .חיובי המרכז כלפי נותן השירותים על פי הסכם זה

מידי חודש בחודשו, יעביר נותן השירותים למרכז חשבון )להלן: "דרישת תשלום"(,  .10.9
 .נספח ב'כמפורט ב -מלווה בדין וחשבון על אספקת השירותים על ידו 

 הרשות בידי המרכז לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואם או בחלקם.  .10.10
המרכז, על נותן השירותים לפי דרישת  -ככל שדרישת התשלום המקורית לא תאושר  .10.11

ידי נציג המרכז. במידת -להגיש למרכז דרישת תשלום נוספת לאחר אישור דרישת התשלום על
 הצורך, ניתן יהיה לחזור על הוראת סעיף זה, עד לאישור סופי של המרכז. 

תשלום התמורה יתבצע לאחר אישור המרכז שהשירות בוצע בפועל ולפי חלק מדרישת  .10.12
ליו שתוגש בשלבים המפורטים לעיל, ולאחר הגשת הדיווחים הנדרשים, התשלום המקובל ע

, הכל באישור המרכז בהתאם למועדי התשלום הקבועים בהוראת נספח ב'לרבות אלו המצוינים ב
, ובהתאם להגשת חשבונית ובכפוף לאישור החשבונית על ידי נציג המרכז ולאחר 1.4.0.3תכ"מ 

 שור משרד רוה"מ.קבלת תקציב מתאים ממשרד האוצר ואי
המרכז רשאי להפחית תשלומים באופן יחסי בהתאם לשיקול דעתו בגין אי עמידה במתן  .10.13

 או בגין דרישה מראש להפחית פרטי שירות מסויימים.נספח א' השירותים בפועל כאמור ב
המרכז רשאי לעכב תשלומים עקב בירורים שיערוך בגין דיווחי נותן השירותים שהוגשו  .10.14

רש בחוזה זה, ולנותן השירותים לא תהא כל עילת תביעה בגין עיכוב תשלומים שלא בהתאם לנד
 אלו. 

  -הצמדה  .10.15

ובסעיף זה  התחשיב לקביעת שיעור ההתאמה יתבסס על ההפרש בין מדד הבסיס לבין המדד הקובע, כדלקמן
 תהיה למונחים הבאים המשמעות המוגדרת להלן:

 .DD/MM/YYYY –המועד האחרון להגשת הצעות  יום הבסיס

 בינו להשוואה בסיס חודש מיום הבסיס ומשמש 18הידוע בתום  המדד זהו מדד הבסיס
 –המדד הידוע ביום  -שיעור ההתאמה  חישוב הקובע, לצורך המדד ובין

DD/MM/YYYY. 

 במועד ביצוע ההצמדה. הידוע המדד האחרון מדד קובע

מדד 
המחירים 

 לצרכן

המרכזית לסטטיסטיקה או מי שהוסמך על כפי שמפורסם על ידי הלשכה 
 ידי ממשלת ישראל להחליפה.

 כללי ההצמדה המפורטים להלן הם אלה הקבועים על ידי החשב הכללי:

  המחירים לצרכן )להלן: "המדד"(. במדד לשינויים יוצמדו המחירים

חודש, כך   יחודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ייקבע מדד הבסיס. ההצמדה תתבצע מיד 18בתום 
חודשים  6חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ובכל  18שההצמדה הראשונה תיעשה בחלוף 

 המדד הקובע למדד הבסיס. בין ייעשה לאחר מכן. שיעור ההתאמה

 יעלה ושיעורו במדד שינוי יחול ההתקשרות של הראשונים החודשים 18 במהלך למרות האמור לעיל, אם
 לשינויים כדלהלן: התאמה ההצעות תיעשה להגשת האחרון מהמדד הידוע במועד ומעלה4% לכדי 

חודש.   הידוע בחלוף המדד לבין 4%את  המדד עבר שבו במועד ידוע שהיה המדד, בין ייעשה שיעור ההתאמה
, אזי תתבצע הצמדה 4%חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות עלה המדד על  8לדוגמא: במידה ובחלוף 

 חודשים לאחר מכן. 6  ומידי כל 9 -בחודש ההראשונה 
 
 

 
 שימוש בכלים ובחומרים .11

כל הכלים, התוכנות והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי  .11.1
 נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.



אספקת כל הכלים, התוכנות והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך  .11.2
עם רישיון ללא סייג לאספקת השירותים  –השירותים, יהיו מסוג המתאים, וככל הנדרש 

 בהתאם להסכם זה.
מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'  .11.3

 כהפרת הסכם זה. -לכל דבר ועניין  -תחשב 
 

 זכות קיזוז .12
המרכז יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המרכז לשלם  נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי

כל סכום המגיע למרכז מנותן  -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר -לנותן השירותים על
 פי כל הסכם אחר.-פי הסכם זה או על-השירותים על

 
 ביטוח .13

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי כל דין ועל פי  .13.1
הוראות הסכם זה, נותן השירותים יקיים על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים  יתר

 פי האמור בהסכם זה.-לכיסוי אחריותו על
לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימתו, ימציא נותן השירותים  .13.2

למרכז אישור מאת מבטחיו בדבר עריכת ביטוח אחריות מקצועית בתוקף, בהתאם לנספח 
 .נספח ג' -המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו  הביטוח

נותן השרות מתחייב שאישור הביטוח יהיה בתוקף בכל תקופת ההסכם וכל עוד  .13.3
אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, וימציא למרכז אישור מחודש במידת 

 הצורך. 
פי דרישתו אם יבקש זאת המרכז, יהיה נותן השירותים חייב להמציא למרכז ל .13.4

הראשונה, את העתקי פוליסות הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח 
 המשולמות על ידו, עבור הפוליסות.

נותן השירותים מתחייב לקיים את כל תנאי הביטוחים, ולהודיע למרכז מיד על כל  .13.5
ף אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי הביטוחים. כן מתחייב נותן השירותים לשת

פעולה עם המרכז ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר המרכז יחליט להגישה 
 למבטחים.

נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .13.6
הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. נותן 

ור ביטוחיו במועדן, ולא לעשות כל מעשה שיש השירותים מתחייב לשלם את הפרמיות עב
בו כדי לצמצם או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש כי ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

 בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים.

עריכת הביטוחים, השינויים וההתאמות כאמור, לא יטילו אחריות כלשהי על  .13.7
א יצמצמו את אחריותו של נותן השירותים על פי ההסכם ו/או המרכז או מי מטעמו, ול

על פי כל דין. כמו כן, אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל 
חובה החלה עליו על פי כל דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של המרכז על 

 פי חוזה זה.כל סעד או זכות המוקנים לו על פי הדין ועל 

נותן השירותים יהיה רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי  .13.8
 שימצא לנכון.

נותן השירותים מתחייב להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח בכל תקופת  .13.9
ההתקשרות החוזית עם המרכז. נותן השירותים מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל 

מרכז להמציא את העתקי פוליסות הביטוח מאושרות אורך תקופת ההסכם ועם דרישת ה
 על ידי המבטח או אישור בחתימתו על חידושן למרכז.

 
  



 שמירת סודיות .14

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל  .14.1
נתונים, חפץ, גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, 
"( מידע סודימסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל )להלן: "

שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או 
בקשר עם ביצועו או בקשר עם המרכז, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן 

 רכז מראש ובכתב.ללא אישור המ -
נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר  .14.2

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

המרכז רשאי להורות לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות,  .14.3
סדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן לרבות קביעת ה

 השירותים מתחייב למלא אחר דרישות המרכז בנדון. 
נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם  .14.4

 זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המרכז המוסמך. 

למרכז מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את נותן השירותים מתחייב למסור  .14.5
כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס 
שנמסר לו על ידי המרכז, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן 

 השירותים על פי הסכם זה.

סירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמ .14.6
 .1977-חוק העונשין, התשל"ז

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, נותן השירותים יעמיד לרשות המרכז בצורה מלאה,  .14.7
מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם 

מרכז ו/או לצד שלישי שימנה המרכז, בכל אופן "המידע"(. כל המידע יועבר ל -זה )להלן 
שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר שיידרש ומקובל בשוק( 

 בלוח זמנים שייקבע ע"י המרכז, וללא כל תמורה נוספת.

נותן השירותים מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד במשרדו ועשוי להיחשף למידע  .14.8
 המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. נספח ח'כאמור על 

 
 מיצוי זכויות .15

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של  .15.1
זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג, בין בכתב ובין בעל פה, 

 שקדם לחתימתו.

שינוי בהסכם זה, אלא אם נעשה בכתב לא יהא תוקף לכל השמטה, תוספת, או  .15.2
 ונחתם על ידי הצדדים.

 
 ישוב חילוקי דעות .16

אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים לחוזה, מסכימים הצדדים לנסות  .16.1
וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע 

 בהסכמת שני הצדדים. 

הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת  היה והצדדים לא יישבו את .16.2
היוועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או 

 בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.
 לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט. .16.3

ימים מיום הפניה הראשונה  30דדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך פנו הצ .16.4
למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך 

 את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.
אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות  .16.5

 י למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.בקשה לסעד זמני, כד

  



 כתובות והודעות .17

 כתובות נותן השירותים והמרכז הינן כמפורט בראש ההסכם. .17.1
כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה לנותן  .17.2

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72השירותים תוך 
 

 הצדדים על החתום:ולראייה באו 
 
 
 

  _________   __________      ____________________ 
 

 נותן השירותים     ֹ חשב המרכז   המנהל הכללי 
 חתימה וחותמת      

 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום 
 בישראל כדין; 

ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן כי 
 בשמו; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים.

 
    ___________    תאריך:_________

 חתימה וחותמת עורך דין           
  



 נספחים
 



 נספח א'
 

 מפרט השירותים
 

ייעוץ משפטי שוטף )בכתב ובע"פ( למרכז, ליושב ראש המרכז, למנכ"ל, לעובדי המרכז  (א)
ומחלקות המרכז בכל ענין הדרוש להם למילוי תפקידי המרכז ובכל תחומי עיסוקיו 

 ופעילותו 
מתן חוות דעת משפטיות למרכז, ליושב ראש המרכז, למנכ"ל ולעובדי המרכז בכל נושא  (ב)

ומים השונים בהתאם להוראות המנכ"ל ולצורך, ומענה על הקשור לפעילות המרכזה בתח
שאלות משפטיות ובכלל זאת מענה וניסוח מכתבים )תשובה, פניה או התראה(, תצהירים 

 וכיו"ב.
פגישות שבועיות על בסיס קבוע )יום קבוע מראש( במשרדי המרכז עם יו"ר המרכז,  (ג)

 .המנכ"ל, בעלי תפקידים אחרים ואחרים לפי הצורך

ת ונוכחות בישיבות מועצת המרכז, השתתפות בישיבות הנהלת המרכז, וועדות או השתתפו (ד)
 צוותים של המרכז בהתאם להנחיית מנכ"ל המרכז ועל פי דרישתו.

פגישות מחוץ למשרדי המרכז לפי הצורך במשרדי ממשלה ו/או באתרים אחרים לפי דרישת  (ה)
 מנכ"ל המרכז ולפי הצורך.

ותיה של מועצת המרכז והשתתפות בהן, לרבות חוות הכנה משפטית של סדר היום לישיב (ו)
 .דעת מקדימות

ייצוג המרכז, יו"ר המרכז, מנכ"ל המרכז ובעלי תפקידים אחרים בפני משרדי ממשלה,  (ז)
 גופים ציבורים וגופים אחרים.

ריכוז ומענה לכל פניות של גופי ביקורת, לרבות מבקר פנים של המרכז, של משרד רוה"מ  (ח)
 או מבקר המדינה.

 עריכת מכרזים והסכמים הנדרשים לצורך עבודת המרכז ו/או התקשרויות של המרכז. (ט)

טיפול וייצוג בהוצל"פ ובימ"ש בגין גביית כספים עבור המרכז תוך שיתוף פעולה מלא עם  (י)
עובדי הגבייה. כמו כן, תיקי הוצל"פ יפתחו ע"י עובדי הגבייה במרכז )בפן הטכני בלבד(  

מ"ש ובהתאם לדרישות והצרכים המשתנים של המרכז. שכר תוך ליווי ופיקוח של היוע
 בנוסף לשכר הקבוע הטרחה במידה ויפסק בהליך המשפטי יהווה שכר הטרחה לעורך הדין,

הנמוך מבניהם. במקרים בהם  או לפי כללי החשכ"ל כפי שיהיו תקפים באותו מועד ולפי
או בגין הסדר מחיקת סכום החוב בתיק הוצל"פ הופחת כתוצאה מתיקון בסכום החוב ו/

כולל מע"מ מסכום החוב העדכני לאחר  20%חובות, ישלם החייב שכ"ט בשיעור של 
או לפי כללי החשכ"ל כפי שיהיו תקפים  הפחתת החוב או על פי הפסוק במערכת ההוצל"פ

 הנמוך מבניהם. באותו מועד ולפי

הוגשו/יוגשו ע"י המרכז טיפול וייצוג מלא בתביעות ועתירות שהוגשו/יוגשו נגד המרכז ו/או  (יא)
מכל סוג שהוא ובכל ההליכים המנהליים והמשפטיים הקשורים בכך בכל סוגי הערכאות 
)לרבות בימ"ש שלום, בימ"ש מחוזי, ביה"ד לעבודה, בימ"ש לעניינים מנהליים, בית 

יוער, שבייצוג בערכאות ו/או  המשפט העליון( וכן טיפול בהליכי הערעור על הליכים אלו.
מורכבים / מיוחדים, המרכז יהיה רשאי לבדוק אפשרויות ייצוג בידי עורכי דין  בתיקים

 אחרים ויחליט בדבר לפי כל דין.



 נספח ב'

 אופן הגשת דרישות תשלום
 

 באופן כללי, לכל דרישה לתשלום יש לצרף שלושה דיווחים עיקריים:
 סכום כספי מבוקש. -דרישת התשלום  .1
 דו"ח מילולי. .2
 דו"ח כספי. .3

 
 בהתאם להנחיות חשבות המרכז.הכל 

 
 נספח ג'

 העתק פוליסה ביטוח אחריות מקצועית )לעו"ד המיועד למתן השירותים(
 

  



 נספח ד'
 

 תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 
( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן: 

למתן שירותי ייעוץ  1/20להתקשר עם המרכז להמחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון לפי מכרז 
 תצהיר זה בשם המציע.  (. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתתהמכרזמשפטי )להלן 

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "
"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו. 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 שלישית לאותו חוק.הוראות החיקוקים המנויות בתוספת ה
 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו
 "( מטעם המציע למכרז.מועד להגשה)להלן: "

  לפחות  אחת וחלפה שנהבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 
 תאריך

 
 שם מלא

 
 חתימה וחותמת של המציע

 
 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

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

 
 תאריך

 
 מספר רישיון

 
 חתימה וחותמת 

 
 

  



 נספח ה'
 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות
 

 כדלקמן:אני הח"מ __________________ת.ז _________________, מצהיר בזאת בכתב, 
 

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירות מסוג פשע ו/או עבירת תכנון ובניה, או בגין 
עבירה שנושאה פיסקאלי כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת 

 .1981 -שמ"אההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, ת
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום                 
 
 

_______________            ____________              ______________        ___________ 
 תאריך               שם פרטי ומשפחה                  תעודת זהות                     חותמת וחתימה      

 
  



 נספח ו'
 

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום
 

"(, נותן השירותיםאני הח"מ מורשה חתימה מטעם נותן השירותים ______________ )להלן: "
נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי הנותן השירותים שילם בקביעות בשנת האחרונה לכל 

וההסכמים האישיים עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים 
החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים 
כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את 

 חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.
 
 

__________________      ____________  _______________ ______ 
 חותמת  חתימה               שם מורשה החתימה       תאריך         

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי הנותן השירותים רשום בישראל על פי דין 
' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב

ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם 
הנותן השירותים, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 
 
 
 

        _______                               _________________ 
 חתימה וחותמת עורך דין  תאריך                                   



 נספח ז'
 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי 

 
"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

למתן שירותי ייעוץ משפטי. אני מצהיר/ה כי  1/20להתקשר עם עורך התקשרות מכרז פומבי מספר 
 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן 
  לא חלות על המציע. 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

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

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 
 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 
 ייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מתח

זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך , ובמקרה1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

  העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד
זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום לשם בחינת

)במקרה שהמציע  פעל ליישומן, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998
 זו(.התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות 

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 

 אישור עורך הדין
 
 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

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

 
 

___________________       _________________        _______________ 
 וחותמת חתימה             מספר רישיון                                                תאריך

  



 ח'  נספח
 של המוצע ומיועד לשמש כיועץ משפטי –התחייבות לשמירת סודיות 

 
 לכבוד 

 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
 

 שלום רב,
 

 שם: ______________________________
 ת.ז.: ______________________________

 
 

 והמרכז מתכוון להעסיק אותי כיועץ משפטי ממשרד עוה"ד ________________________.  הואיל:
 

ואני עובד/מועסק במסגרת משרד עוה"ד ____________________ ולכן אני עשוי להיחשף,  והואיל:
במהלך שירותי הייעוץ, למידע הנוגע להליכים שאתן בהם את השירותים כאמור, ואשר יש חשיבות 

 חשיפתם.-סודיותם ובאי בשמירה על
 

 לפיכך, הנני מתחייב כלפי המרכז כדלקמן:
 

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שאתן במסגרת 
התקשרותי עם המרכז בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו 

המרכז. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור על ידי 
 או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין המרכז.

 
 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 
 

 חתימה    תאריך    
  



 נספח ט'
 

 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות
 

 לכבוד 
 המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 
 מקור בתוכנות שימוש בדבר הצהרה

 
 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר __________________ .ז.ת __________ מ"הח אני
 כדלקמן:  בזה מצהיר/ה ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים אהיה צפוי וכי

 
למתן  1/20"( במכרז פומבי המציעהמציע ____________ )להלן: " בשם זה . הנני נותן תצהיר1

 "(. אני מוסמך לתת תצהירי זה בשם המציע.המציעשירותי ייעוץ משפטי )להלן: "
 
 המכרז ולצורךלצורך  מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי הצהיר . הריני2

 .ידכם כזוכה על תוכרז שהצעתו המכרז, ככל נשוא השירותים ביצוע
 

 אמת. תצהירי ותוכן שמי, זו חתימתי זה
 

 

               _______________ 
 חתימה                              

 
 אישור

 
 

אני החתום מטה, עו"ד ________________, מאשר בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' 
___________ המוכר לי אישית/אשר הזדהה בפני באמצעות ת.ז. _______ במשרדי ב 

 ______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לאמר אמת חתם על ההצהרה דלעיל בפני. 
 
 

        ____________ 
  חתימה וחותמת        

  



 נספח י'
 תצהיר אי ניגוד עניינים

 
"(, נותן השירותיםאני הח"מ מורשה חתימה מטעם נותן השירותים ______________ )להלן: "

 נושא ת.ז. ___________ מצהיר בזאת כי:
 1/20אין כל חשש לניגוד עניינים, בין עיסוקיי לבין מתן השירותים על פי הסכם זה )לפי מכרז  .1

מרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון( או כתוצאה מהם, ביחס אלי ו/או למי של ה
מטעמי ו/או לעיסוקיי. במידה ויהיה חשש כזה הנני מתחייב להודיע על כך למנהל וליועץ 

 המשפטי של המרכז.
הנני מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ייווצרו מצבים  .2

יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, שבהם 
 ביחס אלי ו/או למי מטעמי ו/או לעיסוקיי, הנני מתחייב להודיע על כך למנהל המרכז. 

 
 ___________    _______________ 

 שם מורשה החתימה    תאריך         
 
 _____________      ____________ 

 חותמת חתימה                   
 
 

 אישור
 

אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי נותן השירותים רשום בישראל על פי דין 
וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על 

צהרה זו בפני, ומוסמך לעשות כן ידי ת.ז. _________ המוכר/ת לי באופן אישי, אשר חתם על ה
בשם נותן השירותים, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 
 
 
 

                       _______                ____________ 
 חתימה וחותמת עורך דין          תאריך                                   

 
 
 
 
 

  



 נספח יא'
 של המוצע ומיועד לשמש כיועץ משפטי -הצהרה על תוקף חברות בלשכת עורכי הדין 

 תצהיר
 

אני הח"מ, ____________ נושא/ת ת.ז. מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת 
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב כדלהלן: וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם

 
 אני חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון מס' ___________.

 
חברותי בלשכת עורכי הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הורשעתי בעבירת 

 עד חתימה על תצהיר זה.הדין בישראל ועד למו -משמעתית, הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי 
 

 -לעניין תצהיר זה 
  

"עבירת משמעתית" כמשמעותם בחוק  -"ביטול חברות", "פקיעת חברות", "השעיית חברות", "חברות מוגבלת" ו
 .1961 -לשכת עורכי הדין, התשכ"א 

 
__________________         _____________ 

 + חתימה תאריך                              שם מצהיר/ה
 

 אישור
 

 (1971 -לפקודת הראיות נוסח חדש תשל"א  15)אישור בהתאם לסעיף 
 

אני הח"מ, _______________ עו"ד, מ.ר ___________. מרחוב ____________________, מאשר/ת כי 
מס' ידי ת.ז. -ביום ____________ הופיע בפני במשרדי____________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על

______________, המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי 
 יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
____________ 

 ____________ עו"ד
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