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 הזמנה להציע הצעות   - מסמך א'   

 מבוא ותנאים כלליים  .1

)להלן  1.1 הישראלי  השידור  סטטוטורי  "התאגיד :  תאגיד  תאגיד  הינו   ,)"

התשע"ד  הישראלי,  הציבורי  השידור  חוק  מכוח  תפקידי  .  2014- שהוקם 

השידור הציבורי והם כוללים בין היתר קיום שידורים     נקבעו בחוק התאגיד  

 בטלוויזיה וברדיו וקיום פעילות בדיגיטל, כשירות לציבור.  

התאגיד מזמין בזאת מציעים להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות   1.2

  – כמפורט במסמך ב'    עבור התאגיד,בגרת למתן שירותי ייעוץ משפטי  בהסכם מס

השירותים,   )לרבות  של  מומחיות  ה  םבתחותיאור  יוצרים  וזכויות  רוחני  קניין 

"  ליטיגציה( המומחיות)להלן:  "  תחומי  המשפטיו/או  הייעוץ  ו/או  תחומי   "

 "(. משרדי עוה"ד"

  זה שהינו מכרז פומבי דו שלבי בחירת משרדי עוה"ד הזוכים תיערך באמצעות הליך   1.3

על הערכה משולבת של הרכיב הכספי והרכיב האיכותי של ההצעה, כאשר  המבוסס  

ממשקל ההצעה, ולרכיב האיכותי יינתן משקל    50%לרכיב הכספי יינתן משקל של  

 להלן.  ממשקל ההצעה, הכול כמפורט  50%של 

תוגש    המחיר הצעת    . להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות על המציע   1.4

 . באופן נפרד מיתר חלקי ההצעה 

אחד או יותר, כאשר ההתקשרות  משרד  בבכוונת התאגיד לבחור במסגרת המכרז   1.5

. בעת שלפי שיקול דעתו הבלעדי   היא התקשרות מסגרת, התלויה בצרכי התאגיד,  

שרדי עורכי דין, אך  מספר  עוד יובהר, כי לתאגיד קיימת כבר כיום התקשרות עם מ

את מספר המשרדים אליהם הוא יכול לפנות בכל רגע נתון,    להגדיל הוא מבקש  

כך שיוכל להפנות את הטיפול בנושא מסוים למשרד המתאים  ככל שיהיה צורך,  

   ביותר לטפל בנושא, לרבות, בשים לב לניגודי עניינים וכיוצא בזה.  

ר זוכים למכרז ו/או שלא לבחור  התאגיד רשאי לבחור מספבהתאם לאמור, הרי ש 1.6

ו/או   בין הזוכים באופן אחר בהתאם לצרכיו  לפצל את העבודות  ו/או  כלל  זוכה 

לבחור זוכה אחד או יותר במכרז, ובנוסף  לבחור רק בחלק של אחת ההצעות ו/או  

יהיה רשאי לנהל מו"מ עם מציעים במכרז, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כמפורט  

 . העובדה שמדובר בשירותים המצריכים יחסי אמון  , לאורבמסמכי המכרז

התאגיד יקבע את חלוקת העבודות בין הזוכים באופן, בהיקף ובמועד הנדרש על   1.7

ידו, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי, בהתבסס, בין היתר, על אופי המטלה,  

מורכבותה, התאמת המציע לביצוע המטלה המסוימת, שביעות רצון משירותים  

שנתן המציע, מומחיות מיוחדת לביצוע המטלה, זמינות המציע לביצוע    קודמים

חלוקת   לצורך  רלוונטי  יהא  התאגיד  שלדעת  אחר  קריטריון  כל  וכן  המטלה, 

מובהר כי    העבודות, והכול על מנת להבטיח את מירב היתרונות שיוענקו לתאגיד.



שנמסרה תחילה  עבודה  זוכה מסוים  לטיפול  רשאי להעביר  יהא  לזוכה    התאגיד 

 אחר, מכל סיבה שהיא, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. 

יובהר, כי התאגיד יהא רשאי לקבוע את היקף השעות הנדרשות לגבי כל מטלה    1.8

 ומטלה שתועבר לכל אחד מהזוכים במכרז, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

יועצים משפטיים מטעמו למתן השירותי 1.9 יציג צוות מוצע של  ם. הצוות  כל מציע 

כפי שמוגדר בתנאי הסף    , מעורך דין נוסף המוצע יהיה מורכב לפחות מעו"ד בכיר

על ידי הצוות שיוצע,  המציע הזוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ו.  להלן

   .אלא אם התאגיד הסכים בכתב לשינוי

למען הסר ספק יובהר, כי ההסכם שייחתם עם הזוכים במסגרת המכרז הינו הסכם   1.10

על בסיס בלעדיות, שבו לא תהא כל התחייבות מצד התאגיד להזמין מהזוכים  שלא  

רשאי   יהא  התאגיד  כאשר  בכלל,  אם  כלשהן,  בכמויות  ו/או  בהיקף  שירותים 

להזמין שירותים משפטיים בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלעדי, ו/או להזמינם  

ובין אם לאו, וכן  רק מחלק מהזוכים ו/או מכל גורם אחר, בין אם זכה במכרז זה, 

ו/או   טענה  כל  תעמוד  לא  במכרז  לזוכה  כלל.  שירותים  להזמין  שלא  רשאי  יהא 

דרישה ו/או זכות בכל הקשור לכך. יודגש, כי התאגיד יהיה רשאי להזמין מגורמים  

נוספים שירותי יעוץ משפטי, גם אם אלו לא השתתפו בהליך זה, וזאת הן עבור  

כהגדרתם   המומחיות  שאינם  לעיל,  תחומי  אחרים  מומחיות  תחומי  עבור  והן 

 מפורטים במכרז דנא.  

 :  תקופת ההתקשרות  .2

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה  תקופת   2.1

של   לתקופה  ותהיה  המצורף,  החוזה  על  התאגיד  )להלן:    חודשים   12של 

 . "( תקופת ההתקשרות הראשונה " 

תקופת בלבד  לתאגיד   2.2 את  להאריך  האופציה  הראשונה    תהא  ההתקשרות 

עד   של  נוספות  מתום    48בתקופות  וזאת  מהם,  חלק  או  נוספים,  חודשים 

בתנאים המיטיבים עם   תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים או 

 " )להלן:  ההארכה" התאגיד  היינו  .   ( תקופות  ההתקשרות  תקופת  סה"כ 

  )שישים(   60תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופות ההארכה לא תעלה על  

 . "( תקופת ההתקשרות )להלן: "   חודשים סה"כ 

הקביעה באם להאריך את תקופת ההתקשרות תעשה באופן פרטני לכל  כי   מובהר  2.3

מ להזוכים.  אחד  בקשר  כי  אחד  יכול  ובקשר    ההתקשרותתקופת  תוארך  זוכה 

השני  זול תוארך  כה  ההתקשרות,  לא  של  תקופת  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הכל 

   , מכל סיבה שהיא. התאגיד

לבטל   2.4 שהיא,  סיבה  ומכל  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  רשאי,  יהא  התאגיד 

ההסכם  לפי  ההתקשרות  את  להפסיק  ו/או  ההסכם  מן    את  אחד  כל  עם 

ת או במהלך  , כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרו הזוכים 

בהודעה   וזאת  ההארכה,  מתקופות  איזו  במהלך  או  ההתקשרות  תקופת 

, וזאת מכל סיבה שהיא, מבלי שיצטרך לנמק או לבסס  ימים   30מוקדמת של  



את החלטתו, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך. מובהר כי התאגיד יהא  

מול   התקשרות  ולהמשיך  מסוים  זוכה  מול  ההתקשרות  את  לבטל  רשאי 

התאגיד זוכ  של  זכותו  על  בנוסף  הנו  זה  בסעיף  האמור  אחר.  את    ה  לבטל 

 . ו/או לפי כל דין   ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם 

הארכה   2.5 לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההסכם  ביטול 

ו  לתאגיד  זכות בלעדית המוקנית  הנה  טענה  נוספות,  כל  לספק לא תהיינה 

 בשל כך.  

 לוח זמנים למכרז  .3

 לוחות הזמנים:   להלן  3.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

 

 בצהריים   12:00  בשעה   12.10.2021

 ayelete@kan.org.il לכתובת מייל:  

 מועד אחרון להגשת הצעות 

 בצהריים   12:00  בשעה   24.10.2021

כנפי   ברחוב  התאגיד  של  המכרזים  לתיבת 

 בירושלים    23נשרים  

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים   3.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה. 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים   3.3

לעיל,   התאגיד  המנויים  של  האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה 

 (www.kan.org.il  כל עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים ,)

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.  

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני   3.4

ו  גם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים  המועד האחרון להגשת הצעות 

במסגרת   שיחולו  הבהרות  ו/או  הודעות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  ו/או 

 המכרז.  

פרסום   3.5 אודות  לבדוק  המציעים  באחריות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  למניעת 

תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או  

בא  שפורסמו  למכרז  אם  עדכון  אף  עליו,  ידעו  לא  ואשר  האינטרנט  תר 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.   פורסמו 
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 הליך הבהרות  .4

דואר   4.1 באמצעות  תתקבלנה  למכרז  בקשר  הבהרות  לקבלת  ובקשות  שאלות 

ועדת    ayelete@kan.org.il   אלקטרוני: רכזת  אלינסון,  איילת  הגב'  לידי 

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.   לעיל. 3.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

,  הניתן לעריכה  Wordבאמצעות קובץ  ובקשות  הפונים מתבקשים להגיש שאלות   4.2

 בפורמט שלהלן: , בשפה העברית בלבד

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  

  מתייחסת אליו המסמך

 השאלה 

מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

מספר 

 עמוד

במסמכי  

 המכרז 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע 

 

    

 

לצרף    "22/2021"שאלות הבהרה מכרז    (:הנושא  בשורת)  לציין   יש  ל"בדוא  בפנייה 4.3

וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך  את קובץ השאלות  

   .)דוא"ל( קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את   4.4

 במסגרת הליך ההבהרות דנן.  רקרותיו השגותיו או הע

דעתו   4.5 בשיקול  תהיה  כאמור  הבהרה  בקשות  או  לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה 

 הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון   4.6

ב בין  המכרז,  מסמכי  הבהרה,  כלשהו  לבקשת  או  לשאלה  בתגובה  ובין  יוזמתו 

ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד   הכולל את התשובות  יפורסם מסמך 

(www.kan.org.il  והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא )

על בכל מקרה תשובות  -חתום  נפרד ממסמכי המכרז.  בלתי  ומהווה חלק  ידיהם 

אי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי  ותיקונים כאמור לתנ

 נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

ועדכונים   4.7 הבהרה  תשובות  פרסום  בדבר  ולהתעדכן  לבדוק  המציעים  באחריות 

למכרז   עדכון  ו/או  הודעה  בגין  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  והם  זה,  למכרז 

ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך  שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד  

 למועד האחרון להגשת הצעות.

mailto:ayelete@kan.org.il


ועל 4.8 עת  בכל  רשאי  יהיה  כי התאגיד  את  -יובהר,  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי 

, או בכל דרך  האמור לעיללוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי  

 אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד. 

   תנאי סף  .5

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עומד בכל   מציערשאי להגיש הצעות למכרז זה,  

 אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

 )חברה, שותפות וכדומה(.  תאגיד  המציע הינו עוסק מורשה ו/או 5.1

ולצרף את המסמכים    1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

 המפורטים בו.    

ו ציע  המ  5.2 התנאים  כל  את  חוק  מקיים  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 

 .   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

מספר   טופס  את  לצרף  המציע  על  זה  סף  תנאי  הוכחת  ואת    2לצורך 

 המסמכים הנקובים בו.  

( עורכי דין לפחות, שהינם  4מעסיק ארבעה ) הנו משרד עורכי דין ה   המציע  5.3

 .  לעריכת דין בישראל בעלי רישיון תקף  

ה  5.4 לתאגיד מציע ברשות  צוות המיועד לספק את השירותים  , בתחום קניין  , 

ליטיגציה(  )לרבות  יוצרים  וזכויות  הגורמים  רוחני  כל  את  כולל  אשר   ,

 :  לפחות הבאים  

 בכיר. עורך דין   5.4.1

 שני עורכי דין נוספים.    5.4.2

 "( הצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד )להלן: " 

דין  עו  5.5 לתאגיד,  ה   , בכיר רך  השירותים  את  לספק  המיועד  בצוות  בעל  נכלל 

של   קודם  במהלך    6ניסיון  לפחות,  האחרון    7שנים  למועד  שקדמו  השנים 

רוחני   קניין  בתחום  שוטף  משפטי  ייעוץ  במתן  למכרז,  הצעות  להגשת 

 .  וזכויות יוצרים 

דין  עו  5.6 לתאגיד   , בכיר רך  השירותים  את  לספק  המיועד  בצוות  בעל    , הנכלל 

של   קודם  במהלך    6ניסיון  לפחות,  האחרון    7שנים  למועד  שקדמו  השנים 

למכרז,   הצעות  תובענות  להגשת  בוררויות  בניהול  הליכי  ו/או  משפטיות 

    .  ו/או גישורים בתחום קניין רוחני וזכויות יוצרים 

    הגדרות לתנאי הסף . 

בעלי  " מעסיק "  ו/או  שותף  הנו  המועסק  דין  ו/או    ם שהעורך 

מנהל של המציע ו/או שבין עורך הדין המועסק לבין  

 . המציע שוררים יחסי עובד מעביד 

 העונה לכל האמור להלן:  עורך דין    "  "עורך דין בכיר 



 של המציע; שותף ו/או בעלים ו/או מנהל  הנו   . א 

 ; בעל רישיון תקף לעריכת דין בישראל הנו   . ב 

לפחות,  שנים    10של    דין   בעריכת הנו בעל ניסיון   . ג 

למועד    12במהלך   שקדמו  האחרונות  השנים 

 .  האחרון להגשת ההצעות 

 עורך דין העונה לכל האמור להלן:   " נוסף רך דין  עו " 

 הנו מועסק במציע;   . א 

 ; הינו בעל רישיון תקף לעריכת דין בישראל  . ב 

של הנו   . ג  ניסיון  במהלך    3  בעל  לפחות,    4שנים 

האחרון   למועד  שקדמו  האחרונות  השנים 

בתחום   ההצעות,  וזכויות  להגשת  רוחני  קניין 

   . יוצרים )לרבות ליטיגציה( 

לחוק מבקר המדינה,    9גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף     "גוף ציבורי" 

מאוגדים    ו עובדי אשר    ]נוסח משולב[   1958- תשי"ח 

עובדים  ארגון  ידי  על  לרבות  ומיוצגים  תאגיד  . 

א' לפקודת העיריות,    249ותו בסעיף  עירוני כמשמע 

 תאגיד שהוקם מכוח חוק. 

   

 כללי    – תנאי סף   .6

הרי   6.1 המכרז,  במסמכי  אחרת  במפורש  נקבע  כן  אם  אלא  כי  בזאת  מובהר 

ו, כאישיות  לעמוד בתנאי הסף בעצמ   על המציע , שלצורך עמידה בתנאי הסף 

וכי   ו/או כל פרט אחר של  משפטית עצמאית  ניסיון  ניתן לייחס  גוף  לא  כל 

 להלן.    6.2ו המציע, למעט במקרים המנויים בסעיף  אשר אינ 

המועד  6.2 כי  האחרון  בו    מובהר  המועד  יהיה  הסף,  תנאי  התקיימות  תיבדק 

לתקופה   הוכחה  שנדרשת  במקרים  לכן  קודם  )או  למכרז  ההצעות  להגשת 

   ת.  קודמ 

   למעטפה א' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .7

 המסמכים הבאים: למעטפה א' יש לצרף את כל  

חוברת ההצעה    – חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג'  חוברת ההצעה    - מסמך ג'  

ומאומתים   נכונים  תקפים,  כשהם  המידע  המסמכים,  וכל  הטפסים  את  לצרף  יש 

 למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

 לטופס זה יש לצרף: המציע זהותו ומורשה החתימה.    -   1טופס מספר   7.1

 : ד אם המציע הוא תאגי 



 דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים. ת  7.1.1

 החלטת המציע בדבר מורשה החתימה מטעמו.  7.1.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.   7.1.3

. לטופס זה יש  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   –   2טופס מספר   7.2

 לצרף: 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.2.1

החשבונות   פנקסי  את  מנהל  שהמציע  המעיד  ממנו  העתק 

והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או  

 שהוא פטור מלנהלם. 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.2.2

השומ  לפקיד  לדווח  נוהג  שהמציע  המעיד  ממנו  על  העתק  ה 

לפי   מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  הכנסותיו 

 חוק מס ערך מוסף. 

 אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".   7.2.3

 .   תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז   –   3טופס מספר   7.3

 .  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור   –   4טופס מספר   7.4

 .  המקצועיים    תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף   –   5טופס מספר   7.5

 .  לעניין בחינת איכות הצעתו.  תצהיר המציע    –   6טופס מספר   7.6

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,  :  אישור על עסק בשליטת אשה  7.7

רשאי  ,  1992  – התשנ"ב  ב לחוק חובת המכרזים,  2כמשמעות הדבר בסעיף  

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם  

לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור,  

הגשת ההצעה למכרז, כתנאי  יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת  

 לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. 

א'   7.8 הצעות   – מסמך  להציע  כל  - על ם  חתו דנן    הזמנה  בתחתית  המציע  ידי 

 בראשי תיבות.  עמוד  

ב'   7.9 השירותים    – מסמך  עמוד  - על ם  חתו תיאור  כל  בתחתית  המציע  ידי 

 בראשי תיבות. 

ה'   7.10 ההסכם:    – מסמך  נספחי  וכל  בראשי  חתומ הסכם  המציע  ידי  על  ים 

במקום  תיבות   מלאה  ובחתימה  הנספחים(,  )לרבות  עמוד  כל  בתחתית 

בידי   מאושרת  תהיה  והחתימה  ההסכם,  של  האחרון  בעמוד  לכך  המיועד 

 . עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם 



ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל   7.11 עדכון    מסמך הבהרה  ו/או  ו/או תוספת 

על  בכתב  ויפורסם באתר התאגיד - לגבי המכרז שיוצא  חתום    ידי התאגיד, 

 על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד. 

   למעטפה ב' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  

כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות    : הצעת מחיר   – מסמך ד'   8.1

 על כל עמוד, וחתימה מלאה בסופו.  

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או   8.2

 . השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא 

ו/או   8.3 חשבוניות  טעויות  בהצעתו  ונפלו  שבמידה  לכך  הסכמתו  נותן  המציע 

י  סופר,  הכספית  טעויות  כל טעות תהא ההשלכה  לתקן  התאגיד  רשאי  הא 

לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי  

רשאי   יהא  התאגיד  בנוסף  המציע,  את  תחייב  המתוקנת  וההצעה  התאגיד 

לפי שיקול דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את  

 ההצעה.  

 תמורה ה הצעת המחיר ו  .9

ביצוע  בכפוף ל הנו    יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל  9.1

של   המלאה  רצונו  לשביעות  התאגיד  ידרוש  ו/או  שיצרוך  כפי  השירותים 

ד'   מסמך  ההוראות  לכל  ובכפוף  ה'    – התאגיד  מסמך  המחיר,    – הצעת 

 ההסכם על נספחיהם וכל יתר מסמכי המכרז על צרופותיהם.    

את שיעור התמורה בכל אחת    הצעת המחיר   – במסמך ד'   על המציע לפרט   9.2

        מהשורות הנדרשות. 

   .  יתווספו תשלומי מע"מ כדין התעריפים  על   9.3

הצעה    פריט ברשימת מסמך ד'. התאגיד רשאי לפסול יש להציע מחיר לכל   9.4

 . חלקית בה לא יוצע מחיר לכל הפריטים 

ובכל   9.5 ה',  במסמך  ד'  במסמך  הקבועים  לתנאים  בהתאם  תשולם  התמורה 

 יתר מסמכי המכרז על כל צרופותיהם.  

נמוך או  התאגיד יהא   9.6 רשאי שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה 

ב  הערכה של התאגיד,   גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע 

תאגיד על  מהמחיר שהוצע ל   או התאגיד ככל שייעשה,  מדן פנימי של  ו א או ב 

ס  קודמות,  ידי  בהתקשרויות  שהוצעו  פקים  האחרים  מהמחירים  או 

כמחיר הוגן  תאגיד  או מהמחיר שנראה ל במסגרת ההצעות האחרות למכרז,  

טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  , או מהמחיר שמשקף את  וסביר עבור 

 ההערכה ו/או האישור התקציבי בתאגיד.  

 



 הגשת ההצעה  .10

יגיש אמציע א 10.1 ומעוניין להשתתף במכרז  בתנאי הסף  עומד  לתחום    הצעתו  ת שר 

, כמפורט להלן, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים  המומחיות הרלוונטי לגביו

, ירושלים. ניתן להגיש  3, קומה  23כנפי נשרים    ובשבמשרדי התאגיד בירושלים: רח

בטבלת   הקבוע  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא  הצעות 

בצהריים!! התאגיד יהא רשאי לפסול    12:00עד השעה  לעיל    3.1המועדים בסעיף  

הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה, הכל  

 הבלעדי.    לפי שיקול דעתו

המסמכים    יגישו   המציעים  10.2 כל  ובצירוף  חלקיה  כל  על  ההצעה,  והאישורים  את 

בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה    הדרושים הנלווים אליה 

 שלישית כדלקמן:   

  2021/22למכרז  הצעה    –  1על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה א' 10.3

עד    7.1לעיל )סעיפים    7למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים  

7.11 :)) 

   מקור – עותק אחד מודפסב 10.3.1

נדרש כי פרטי הצעת המחיר    קי  און   דיסק  גבי-על סרוק  נוסף עותקב 10.3.2

בהצעהלא   נוסף  מקום  באף  א'    יצוינו  יסרקו    ולאשבמעטפה 

 !!.  קי -און-לדיסק

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה   10.3.3

ההצעה   בתוכן  האמור  יגבר  סתירה  של  במקרה  הדיגיטלית. 

 המודפסת.  

ב' 10.4 ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה  גביה    הצעה כספית למכרז   –  2על 

 על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.  , 22/2021

 הצעת המחיר.   –' דלמעטפה זו יש לצרף את מסמך  10.5

שלא תישא עליה  ב'(    - )שתכיל את מעטפות א' ו  במעטפה אחת שתי המעטפות יושמו   10.6

   ".22/2021מכרז " סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

 . או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  10.7

מהווה   10.8 המציע  מטעם  הצעה  ואישור  הגשת  ע   כיהצהרה    כלל   את  וקראן  יי הוא 

  הכלולים  התנאים  וכלל הפירוט את  הבין,  ונספחיו ההסכם לרבות ,  המכרז  מסמכי

הזדמנות לקבל כל הבהרה  לו  כי הייתה  ,  לכל תנאי המכרז, נתן את הסכמתו  בהם

תהיינה לו  על בסיס זה ולא    ווכי הגיש את הצעת הצעתו  או הסבר לצורך הגשת  

לפרט כלשהו הקשור  היה מודע  ענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא  ט

כאמור    לתנאיו.ולמכרז   המציע  הצהרות  על  להוסיף  בא  זה  קטן  בסעיף  האמור 

    בטפסי ההצעה. 



  שבידיו   והנתונים  התאגיד  והערכת  ידיעת   מיטב  לפי   ניתן,  במכרז  שנמסר  מידע  כל 10.9

יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן    המכרז  פרסום  במועד

ו/או יינתן על ידי התאגיד אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי  

המציעים   על  למציעים.  כלשהיא  אינדיקציה  בעצמלהוות  בעללבדוק  בעיני  - ם, 

המכרז,    מקצוע מסמכי  את  עצמאי  בהם  ובאופן  הכלול  מאפייני  המידע  את 

עסקי או אחר,  טכני, מסחרי, מקצועי,  , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי,  ותיםשירה

  ולכלל התחייבויות   לביצוע השירותיםלהליך המכרז,  ו של המציע  הרלוונטי, לדעת

  פי מסמכי המכרז. -להמציע ע 

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  או    כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז  10.10

- לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלמצד המציע  המכרז,    מושא  בביצוע השירותים

 ידי המציע. 

הנובעות  או  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות   10.11

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא  

 יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. 

למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי    ה משותפת למספר גופים אין להגיש הצע  10.12

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או  -ההצעה תוגש על המכרז.  

גופים  בנוסף,  קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.  

וצר  נפרד(, הי מזההאשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 

ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי  אאו עלול ליצור ניגוד עניינים  

 שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.  

   כללי –בדיקת ההצעות  .11

  בחינת הצעות כל עת, ובכלל זה בכל שלב של התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב 11.1

על  ובחינת העמידה בתנאי הסף  והנתונים שבמסמכי המכרז  , את כל המרכיבים 

ידי   על  והנתונים שהומצאו  רלוונטי  המציע,  נספחיו, את כל המסמכים  כל מידע 

כן את ממצאי בדיקותיו של  המציע מכל מקור שהוא, ו  שיהיה בידי התאגיד לגבי  

 ולהצעה.  מציעו/או עם צדדים שלישיים ביחס להמציע  עם  –התאגיד 

יכולת    התאגיד  11.2 את  לבדוק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,    לעמוד   המציעיהא 

ותנאי האיכות(  השירותים,  תאור  בדרישות מסמכי המכרז )ובכלל זה, תנאי הסף,  

 .  הצעתו אתאו  /והמציע  את לבחון מנת  על, המציעבחצרי  ביקור ידי על גם

בלתי סבירה לרבות בשל  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגיד רשאי   11.3 לפסול הצעה 

ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל    מחירה

שהיא.   לתנאי  סיבה  התאמתה  חוסר  בשל  הצעה  לפסול  רשאי  התאגיד  כן,  כמו 

   המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

תמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי  ,  בכל עתו  במקרהמובהר, כי   11.4

  התאגיד שבידי התאגיד מכל מקור שהוא,    אחרלבין המידע  על ידי המציע,  ההצעה  

  מניקוד   להפחיתאו  /ו  איכות  ניקוד  לתן  שלאאו  /ו  ההצעה  את  לפסול  רשאי  יהא

 .  התאגיד  של הבלעדי דעתו שיקול לפי והכל האיכות 



 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה   -בדיקת ההצעות  .12

 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  . א 

  בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.  

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה. 

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול  

השלמת   לבקש  דעתו  שיקול  לפי  רשאי  יהא  התאגיד  וכי  התאגיד,  של  דעתו 

אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,  מסמכים או לפנות בהבהרה.  

 .  יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות 

ף אפשר ותבחן גם במהלך שלב ב' של ניקוד  מובהר כי עמידת המציע בתנאי הס 

 איכות ההצעה ובכל שלב אחר שהוא.   

 מהניקוד הכולל:    50%  – ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   . ב 

של   (1 המכרזים  וועדת  רשאית  תהא  ההצעות  של  האיכות  ניקוד  לצורך 

 "(.  צוות הבדיקה התאגיד למנות צוות בדיקה )להלן: " 

 צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.   (2

בטופסי   (3 המציע  שימסור  הפרטים  בסיס  על  היתר  בין  יינתן  הניקוד 

מידע   או  פרט  כל  על  וכן  א'  ולצרף למעטפה  למלא  המציע  ההצעה שעל 

דעתו   שיקול  לפי  והכל  שהוא,  מקור  מכל  התאגיד  בידי  שיהא  אחר 

 הבלעדי של התאגיד.  

ההצעה  (4 איכות  ניקוד  תחומי  יבוצע    שלב  משני  אחד  לכל  נפרד  באופן 

לכל   להשיג  יהיה  המומחיות, באופן שניקוד האיכות המקסימלי שניתן 

 .  50אחד משני תחומי המומחיות יהיה  

 .  יבוצע בשני סבבים ניקוד האיכות לכל אחד משני תחומי המומחיות,   (5

לכל   (6 א'  בסבב  איכות  ניקוד  יינתן  האיכות":  ניקוד  לבחינת  א'  "סבב 

המידה  המצי  מאמות  מורכב  יהיה  א'  סבב  הסף.  תנאי  שעמדו  עים 

המ  האיכות  ניקוד  לבחינת    ירבי לאיכות.  א'  בסבב  להשיג  יהיה  שניתן 

 הנקודות.    50מתוך    36האיכות יהיה  

דהיינו  .  30  ניקוד האיכות המזערי לסבב א' לבחינת ניקוד האיכות הוא  (7

ניקוד   א' לבחינת  יקבלו בסבב  איכות  רק מציעים אשר  ניקוד  האיכות, 

)מתוך    30  של  יותר  המ   36או  א'(    ירביות הנקודות  בסבב  להשיג  שניתן 

האיכות   רכיב  בחינת  של  הבא  לשלב  ניקוד    – יעברו  לבחינת  ב'  לסבב 

 האיכות.   



ב'  (8 בסבב  איכות  ניקוד  יינתן  האיכות":  ניקוד  לבחינת  ב'  לכל    , "סבב 

'. ניקוד האיכות  המציעים שיכללו ברשימת המציעים אשר עברו לסבב ב 

יהיה   ב'  לסבב  להשיג  יהיה  שניתן  מתוך   14המקסימלי    50  נקודות 

 הנקודות.  

. דהיינו  10ניקוד האיכות המזערי לסבב ב' לבחינת ניקוד האיכות הוא   (9

איכות   ניקוד  האיכות,  ניקוד  לבחינת  ב'  בסבב  יקבלו  רק מציעים אשר 

יתן להשיג בסבב  ששנ  ירבי הנקודות המ  14  או יותר )מתוך נקודות  10של  

ב'(  יוכלו להיכלל ברשימת המציעים שיבוצע להם חישוב סופי של ניקוד  

 האיכות.   

 

 



 רכיבי אמות המידה 

 לאיכות 

סה"כ ניקוד   אופן ניקוד 
 מקסימלי  

רכיב א': ניסיון של  

 עורך הדין הבכיר 

מספר   "טופס  את  להשלים  המציע  לצורך   –  6על  תצהיר 

קורות חיים של עורך   בחינת רכיבי האיכות" ולצרף להצעה

 הדין הבכיר בצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד  

7 

רכיב ב': ניסיון של  

 עורך הדין הנוסף 

מספר   "טופס  את  להשלים  המציע  לצורך   –  6על  תצהיר 

בחינת רכיבי האיכות" ולצרף להצעה קורות חיים של עורך 

 בצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד. נוסף ההדין  

7 

רכיב ג': לקוחות  להם  

העורך דין הבכיר נתן  

 יעוץ משפטי שוטף  

מספר   "טופס  את  להשלים  המציע  לצורך   –  6על  תצהיר 

ולפרט את כל הלקוחות שהנם גוף   בחינת רכיבי האיכות"

ציבורי ו/או גוף גדול, אשר עורך הדין הבכיר, בצוות המיועד 

לספק את השירותים לתאגיד, נתן להם ייעוץ משפטי שוטף, 

במהלך   וזאת  הרלוונטי  המומחיות  החודשים   24בתחום 

 .  האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

 לגוף תקשורת.   יינתן יתרון לנסיון במתן שירותים

תקשורת"   העוסק   - "גוף  בישראל,  כדין  הרשום  תאגיד 

בטלוויזיה  בישראל,  לציבור  תכנים  בהפצת  ו/או  בשידור 

ו/או ברדיו ו/או באינטרנט ו/או תאגיד שהוא מוציא לאור 

 של עיתון בפריסה ארצית 

3 

לקוחות  רכיב ד':  

אותם העורך דין  

ניהול  הבכיר ייצג ו 

משפטיות  תובענות  

ו/או הליכי בוררויות  

 ו/או גישורים 

מספר "טופס  את  להשלים  המציע  לצורך   –  6  על  תצהיר 

ולפרט את כל הלקוחות שהנם גוף   בחינת רכיבי האיכות"

ציבורי ו/או גוף גדול, אשר עורך הדין הבכיר, בצוות המיועד 

ייצג   לתאגיד,  השירותים  את  תובענות לספק  בניהול 

בתחום גישורים,  ו/או  בוררויות  הליכי  ו/או   משפטיות 

במהלך   וזאת   , הרלוונטי  החודשים   48המומחיות 

 .צעות המכרז האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ה

 יינתן יתרון לנסיון במתן שירותים לגוף תקשורת.  

 

3 

 רכיב ה' 

 ניסיון יחודי  

ב  למעסיקים  וייעוץ  בליווי  הבכיר  עוה"ד  נושאים ניסיון 

 האופיינים לגופי תקשורת, חברות הפקה וברודקאסט   
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 רכיב ו': 

בחינת חוות דעת  

 משפטית 

 

מספר  המציע  על   "טופס  את   לצורך  תצהיר  –  6להשלים 

דעת האיכות  רכיבי  בחינת חוות  שתי  להצעה  ולצרף   "

הרלוונטית     קניין רוחני וזכויות יוצרים   משפטיות בתחום

 כדלקמן: 

חוות דעת אשר הוכנה ונחתמה על ידי עורך הדין   .1

את   לספק  המיועד  בצוות  נכלל  אשר  הבכיר, 

 השירותים לתאגיד. 

אחד    אשר נכתבה ונחתמה על ידיאחת  חוות דעת   .2

הנוספים  עורמשני   הדין  נכלכי  בצוות    לואשר 

 .  המיועד לספק את השירותים לתאגיד

משפטית" דעת  וכיוצא   –"  חוות  מזכר  )מכתב,  מסמך 

באלה(, שכולל ניתוח משפטי של כל סוגיה משפטית בתחום 

 .  קניין רוחני וזכויות יוצרים

  דעת   חוות   שתי   הגשת   ונדרשת ,  הדעת   חוות   אותה   את   להגיש   אין 

 .   דעת   חוות   משתי   יותר   להגיש   אין .  בלבד 

  גורמים   עם   חדא   בצוותא   ונחתמו   שנכתבו   דעת   חוות   להגיש   ניתן 

  נטלו ,  הנוסף   הדין   עורך   או / ו   הבכיר   הדין   שעורך   ובלבד ,  נוספים 

 .   חתומים   הם   עליה   הדעת   חוות   כתיבת   של   המוחלט   ברוב   חלק 

:  הבאים   הפרמטרים   בחינת   בסיס   על   יינתן   זה   בסעיף   הניקוד 

,  משפטית   הבנה ,  הניתוח   יכולת ,  הדעת   חוות   מאיכות   התרשמות 

  הבנה ,  יסודיות ,  דייקנות ,  רהיטות ,  הניסוח   יכולות ,  יצירתיות 

  וכיוצא   וטפל   עיקר   בין   אבחנה   יכולת ,  המשפטית   המטריה   של 

 .  באלה 
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 רכיב ז':  

 בחינת כתבי טענות  

  לצורך   תצהיר  – 6להשלים את "טופס מספר  המציע על  

מסמכי  האיכות   רכיבי   בחינת  שני  להצעה  ולצרף   ,"

בתחום   טענות  יוצרים כתבי  וזכויות  רוחני    קניין 

 כדלקמן:  

ונחת  .1 נוסח  אשר  טענות  עורך    ם כתבי  ידי  על 

 הדין הבכיר.  

ונחת  .2 נוסח  טענות אשר  ידי    ם כתבי  ידי  על  על 

 .  אחד משני עורכי הדין הנוספים 

הוכן במסגרת סכסוך  כל מסמך אשר    - "כתבי טענות"  

הקשור   יוצרים  לתחום  משפטי,  וזכויות  רוחני  קניין 

או   בורר  שיפוטיות,  ערכאות  בפני  התנהל  זה  אם  בין 

שכל   גם  )ניתן  עובדתי  פרק  בו  נכלל  ואשר  מגשר, 

 העובדות תהיינה מוסכמות( ופרק משפטי.  

  טענות   כתבי   שני   להגיש   או   טענות   כתב   אותו   את   להגיש   אין 

.  בלבד   טענות   כתבי   שני   הגשת   נדרשת .  המשפטי   הסכסוך   באותו 

 .   דעת   חוות   משתי   יותר   להגיש   אין 

  חדא   בצוותא    ונחתמו   נוסחו   אשר   טענות   כתבי   גם   להגיש   ניתן 

  הדין   עורך   או / ו   הבכיר   הדין   שעורך   ובלבד ,  נוספים   גורמים   עם 

  עליו   הטענות   כתב   כתיבת   של   המוחלט   ברוב   חלק   נטלו ,  הנוסף 

 .    חתום   הוא 

:  הבאים   הפרמטרים   בחינת   בסיס   על   יינתן   זה   בסעיף   הניקוד 

  הבנה ,  הניתוח   יכולת ,  הטענות   כתב   ניסוח   מאופן   התרשמות 

  של   הבנה ,  יסודיות ,  דייקנות ,  רהיטות ,  יצירתיות ,  משפטית 

   באלה   וכיוצא  וטפל   עיקר  בין   הבחנה  ויכולת  המשפטית  המטריה 
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 סיכום ביניים: 

רק מציע שיקבל  
נקודות    30לפחות  

 בסבב א' יעלו לסבב ב' 

 36 

 

 

 

 

 סבב ב' לבחינת ניקוד האיכות:  



 רכיבי אמות המידה 

 לאיכות 

סה"כ ניקוד   אופן ניקוד 
 מקסימלי  

  רכיב ד': 

התרשמות מראיון  
אישי מהמציע  

ומהצוות המיועד לתן  
 את השירותים לתאגיד  

 

לראיון   פרונטאלי.  לראיון  יוזמן    ים חייב המציע 
השירותים    להתייצב  את  לתן  המיועד  הצוות  כל 
 לתאגיד. 

רשאים   יהיו  המראיינים  הריאיון  שאול  ל במסגרת 
ביחס  למחויבות,  לשירותים,    שאלות  לזמינות, 

ל   להכשרת  ה  גיש ל המקצועי,  ן  ניסיו הצוות, 
מקצועיות ל מקצועית,  ה  בלוחות  ל ,  ם רמת  עמידה 

במיוחד   זמנים  מאתגרים  זמנים  לוחות  זה  ,  ובכלל 
ל ישיים,  בינא ם  כישורי ל  שירות,  ה  התאמ לתודעת 

 צא באלה.  וכיו ,  לתאגיד 

לכל   כאשר  הבאים,  מהפרמטרים  יורכב  הניקוד 
ניקוד   יוענק  הרשום  פרמטר  המקסימלי  לניקוד  עד 

 כדלקמן: לצידו  

 התרשמות מהניסיון המקצועי של המציע   -

המקצועית,   רמתו  המשרד,  מאיכות  התרשמות 
המציע   של  וניסיונו  המשפטיים  לקוחותיו  בתחומים 

עוסק  באלה בהם  וכיוצא  ניסיונו  היקף    4עד     -    , 
 נקודות 

 התרשמות מעורך הדין הבכיר   -

התרשמת מעוה"ד הבכיר, לרבות מתן השירותים  
באופן אישי על ידו, וכן בקיאות וידע מקצועי בתחום  

,    ו/או בתחומים נוספים קניין רוחני וזכויות יוצרים  
  4עד    – ות, ויוצא באלה  כישורים בינאישיים, שירותי 

 נקודות  

השירותים   - את  לתן  המיועד  מצוות  התרשמות 
 לתאגיד  ומהמציע  

התרשמות מצוות המציע, זמינותו ומחויבותו למתן  
עד    – , מקצועיותו, בקיאותו וכיוצא באלה  השירותים 

 נקודות.    4

של   - האחרים  עיסוקו  מתחומי  כללית  התרשמות 
 המציע   

תחומי עיסוק המשרד והתאמתם  התרשמות כללית מ 
לצרכי התאגיד, לרבות התרשמות מבקיאות וידע  

ו/או  קניין רוחני וזכויות יוצרים  מקצועי בתחום  
 נקודות   2עד    –   בתחומי התמחות נוספים 

   

14 



 סיכום ביניים: 

רק מציע שיקבל  
נקודות    10לפחות  
  רשאי   יהיה בסבב ב'  

 בהליך   להמשיך 
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מציע שעמד בניקוד האיכות המזערי לסבב א', וכן בניקוד האיכות    לכל  (10

ניקוד  ל ידי סכימת  וזאת ע ,  ניקוד איכות כולל המזערי לסבב ב', יחושב  

שבטבלה בסבב א' ובסבב ב'     האיכות   רכיבי  האיכות שקיבל בכל אחד מ 

האיכות   ברכיב  לקבל  יהיה  שניתן  הכולל  המקסימלי  שהניקוד  באופן 

 50יהיה  

להיכלל    תוכל נקודות    40של    המזערי   האיכות   בציון   שתעמוד   הצעה   רק  (11

  המחיר   הצעת בחינת    של   הבא   לשלב   לעבור ברשימת המציעים הסופית ו 

 ולהיכלל ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה.  

   מהניקוד הכולל:   50%  – ניקוד הצעת המחיר    -   שלב ג'  . ג 

 כמפורט להלן:    מחיר ה ניקוד  צוות הבדיקה יחשב גם את  

ד'   (1 במסמך  הנדרש  כל  את  שישלים  באופן  מחיר  הצעות  יגיש  מציע    – כל 

 הצעת המחיר בקשר לשני רכיבי הצעת המחיר .  

משוקללת של הצעת המחיר בכל אחד מן הרכיבים,    התאגיד יבצע סכימה  (2

 בהתאם למשקל המצוין בעמודת המשקולות בשורה של כל רכיב כדלקמן: 

∑ 𝑖 משקל
𝑖=1..2 

 𝑋 𝑖  מחיר  

 הצעת המחיר המשוקללת"(  )להלן: " 

תקבל את הציון המקסימאלי של  ,  ולה ביותר משוקללת הז ה   ת המחיר הצע  (3

ינוקדו ביחס  המשוקללות  יתר הצעות המחיר  נקודות.    50רכיב הניקוד =  

 פי הנוסחה שלהלן:  ה ל אלי 

A 

50  X             __________ 

B 

 

A    =   מבין שהוצעה  ביותר  )הנמוכה(  הזולה  המשוקללת  המחיר  הצעת 

 ההצעות של כלל המציעים. 



B    =   .הצעת המחיר המשוקללת הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.   =    50

 חישוב ציון ההצעה הסופי:    – שלב ד' ואחרון   . ד 

 : ביחס   שניתנו   הניקוד   סכימת =    היה י   הסופי   ההצעה   ציון 

  המחיר   הצעת   ניקוד   בצירוף ,  לעיל   ב   בסעיף   כאמור   האיכות   של   סופי   לניקוד 

   .   מציע   לכל   ייחושבו   או / ו   שיינתנו   כפי ,  לעיל '  ג   בסעיף   כאמור 

 "( סופי   ההצעה   ציון " :  להלן ) 

  , ביותר   הגבוה   הסופי   ההצעה   ציון   את   שתקבל   ההצעה   היא   שתיבחר   ההצעה 

אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה  

  הנוספת   ההצעה ,  שני   זוכה   בחירת   על   יחליט   שהתאגיד   ככל לחרוג מכלל זה.   

  הבא   ביותר   הגבוה   הסופי   ההצעה   ציון   את   שתקבל   ההצעה   גם   תהיה   שתיבחר 

 )להלן: "כשירים חליפיים"(.    וכן הלאה לגבי זוכה שלישי וכיוצא בזה ,  אחריה 

 

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .13

 תהא רשאית לבחור אחד או יותרזוכים .  ועדת המכרזים  13.1

לרבות   13.2 ההצעות,  מן  אחת  באף  לבחור  שלא  רשאי  התאגיד  לעיל,  האמור  אף  על 

ביותר, לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי  ו/או הטובה  ההצעה הנמוכה  

המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן  

נו/או מחריגה מהסכום המאושר בתקציב התאגיד,   ימוק אחר כפי  כל שיקול או 

 לנכון הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד. תאגיד שימצא ה

י 13.3 כזוכה במכרז  -כל מציע שהוכרז עלודיע להתאגיד  הודעה  ידיו  בכתב  באמצעות 

)דוא"ל או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין  

 מסירת הודעות. 

יא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות של  מובהר כי ההתקשרות בהסכם ה 13.4

לשיקול   כלשהם, אלא בהתאם  בהיקפים  או  בכמויות  שירותים  להזמין  התאגיד 

דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיקף ומאפייני כל הזמנה של  

 השירותים. התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים בפועל.    

י 13.5 זכו  המ  יתן הודעה ליתרהתאגיד  כזוכים חלופיים או שלא  ייבחרו  ציעים, אשר 

 במכרז.

 הצעות זהות  .14

, בדבר מתן  1992- ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בכפוף להוראות סעיף   14.1

האמור  בחוק  כהגדרתו  אישה,  בשליטת  לעסק    מספר   תהיינה   אם ,  עדיפות 

  הגבוהה   או ,  ביותר   הגבוה   הציון   שהינו ,  זהה   סופי   הצעה   ציון   בעלות   הצעות 

  האיכות   ציון   בעלת   ההצעה   את   לבחור   התאגיד   רשאי ,  בתור   הבא   ביותר 



  האיכות   בציון   גם   שוויון   שיהיה   במקרה .  במכרז   הזוכה   כהצעה   ביותר   הגבוה 

הניקוד    לפי  הזוכה  ההצעה   את  לבחור  התאגיד  רשאי ,  האמורות  ההצעות  של 

ו/או בהתאם   הבלעדי  דעתו   שיקול הגבוהה ברכיבי האיכות הרלוונטיים לפי  

ו/או   התאגיד  של  הבלעדי  דעתו    דעתו   שלפי   לשיקולים   בהתאם לשיקול 

 .  לתאגיד   היתרונות   למירב   יביאו 

הציון  לחלופין,   14.2 שהינו  זהה,  סופי  הצעה  ציון  בעלות  הצעות  מספר  תהיינה  באם 

לעניין הצעת  (  Best & Finalתחרותי נוסף )לקיים  יהא רשאי  התאגיד  הגבוה ביותר,  

הרלוונטייםהמחיר   המציעים  המכרזים    .בין  ועדת  זה  למציעים  במקרה  תודיע 

כאמור,  ש זהות  הצעה  הצעותיהן  הוועדה,  שתורה  במועד  להגיש,  רשאים  הם  כי 

הצעתםרק  סופית,   למחיר  תהיה  ביחס  שלהם  הסופית  המחיר  שהצעת  ובלבד   ,

. ככל שהמציע יגיש  מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקוריתבתנאים  

לראות  הצעה שאינה מיטיבה לעומת ההצעה המקורית שלו, התאגיד יהא רשאי  

כמחייבת את המציע או לחלופין  )שהנה הזולה יותר(  בהצעה המקורית שהוגשה  

 לפסול את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

מהחלופות הנ"ל תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,  הבחירה באחת   14.3

 ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.  

 בחירת זוכה חלופי  .15

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, אחד או יותר, שיהיה   15.1

יון  לפי הצ  לפי סדר הדירוגבמכרז  המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה  

ככל שייבחר רק זוכה אחד,    -הסופי )במקום השני, השלישי וכן הלאה   משוקלל ה

הלאה   וכן  החמישי  הרביעי,  השלישי,  במקומות  זוכים(    -או  שני  שייבחרו  ככל 

 "(, אך התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.     חילופי זוכה" )להלן:

רשאי    התאגיד 15.2 ליהא  החלופי  הזוכה  עם  להתקשר  חייב  לא  אספקת  אך  צורך 

במקום כל אחד מן הזוכים התרחש אחד מן המקרים הבאים בקשר    השירותים

 לכל אחד מן הזוכים: 

התאגיד  15.2.1 ידי  על  הזוכה  עם  התקשרות  חוזה  ייחתם  סיבה    לא  מכל 

 שהיא;

או תקופות ההארכה הזוכה פעל בחוסר תום  תקופת ההתקשרות  ב 15.2.2

 לב לפי דעתו של התאגיד;  

את   15.2.3 הפר  הזוכה  ההארכה  בתקופת  או  ההתקשרות  בתקופת 

 ההתקשרות בהפרה יסודית.  

את   15.2.4 סיפק  לא  הזוכה  ההארכה  בתקופת  או  ההתקשרות  בתקופת 

 השירותים בזמינות ובתדירות כפי שנדרש.  

נתן לתאגיד  בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה הזוכ 15.2.5 לא  ה 

   את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד.  

 . (זוכים מספר ייבחרוככל שבסעיפים אלה יחולו לגבי כל אחד מן הזוכים  האמור)



ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי שיקול   15.3

 דעתו הבלעדי בלבד.  

  פקיעת   מועד   תום  לאחר  גם  החלופי   הזוכה   עם  להתקשר  רשאית   המכרזים   ועדת 15.4

  הזוכה   הצעת  עוד  כל  ואולם,  הסכמתו  את  לכך  נתן   החלופי  שהזוכה  ובלבד,  הצעתם

   .להתקשרות להסכים   מחויב יהיה הוא  בתוקפה  החלופי

  לעמוד  מחויב החלופי הזוכה, כאמור החלופי הזוכה עם התאגיד התקשרות לצורך 15.5

 .     הזוכה ההצעה בעל על   החלות ההוראות בכל, עמו  להתקשרות מקדים כתנאי

  ואין   לכך  הזוכה  הסכמת  טעונה  אינה,  החלופי  הזוכה  עם   התאגיד  התקשרות 15.6

  ולא   אין  לזוכה .  כאמור  להתקשרות   קודם  טיעון   זכות  לו   ליתן   מחויב   התאגיד 

 .   חלופי  זוכה עם יתקשר  והתאגיד במקרה  דרישה  או תביעה, טענה כל  תהיינה

 תוקף ההצעה  .16

יום  (  180מאה ושמונים )למשך  ומחייבות את המציע  תהיינה תקפות  המציע  הצעות   16.1

 .  מהמועד האחרון להגשת ההצעות

,  היתר   בין,  זאת.  זה  למועד  קודם  במכרז  זוכה  נבחר  אם  אף  בתוקפה  תעמוד  ההצעה 16.2

  או ,  מטעה  מצג  הציג   או,  המכרז  מתנאי  כלשהו   בתנאי  יעמוד  לא  שהזוכה   למקרה

  במכרז   הזוכה זכיית  שבו אחר מקרה  בכל  או,  התאגיד עם  שיחתם  ההסכם  את  יפר

,  הפועל   אל  הזוכה  עם  ההתקשרות  תצא  לא  שבו  במקרה  או,  כאמור  במקרה.  תבוטל

  זכות   מכל  לגרוע  ובלי,  חייב  לא  אך,  עת  בכל  רשאי  יהיה  התאגיד,  שהיא  סיבה  מכל

 .  הבא במקום דורגה  שהצעתו המציע עם להתקשר, דין לפי לו שקיימת אחרת

  תוקף   את  להאריך(  מהם  מי  או)  מהמציעים  לבקש,  עת  בכל  רשאי  יהא  התאגיד 16.3

  לשיקול   בהתאם  וזאת,  שהוא  זמן  פרק   לכל ,  יותר  או  אחת,  נוספת  לתקופה   הצעתם

  רשאי  יהיה  התאגיד, בהודעה הנקוב  למועד עד , כן יעשה  שלא מציע . הבלעדי דעתו

 .   במכרז מהצעתו בו שחזר  כמי לראותו 

 הצעה מסויגת או מותנית  .17

  דרישות  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן,  אותה  יתנה  או  הצעתו  את  יסייג  לא  מציע 17.1

  המכרז   במסמכי   תיקון   או  מחיקה,  שינוי  בכל  לראות  רשאי  יהא  התאגיד.  המכרז

:  להלן)  המכרז   מתנאי   המציע   הסתייגות  משום,  ייעשו  אם,  בתנאיו  או

 "(. הסתייגות"

  רשאי   יהא   והתאגיד,  התאגיד  כלפי  תוקף   כל   יהיה   לא  בהצעה   שתיעשה  להסתייגות  17.2

  את   לפסול  לחלופין  או,  ממנה  התעלמות  תוך,  הסתייגות  כללה  אשר  הצעה  לקבל

  של   הבלעדי   דעתו   שיקול  לפי   הכל  -  הבהרה   לשם למציע  לפנות   לחלופין   או ,  ההצעה

 . בכתב למציע כך על יודיע  אשר התאגיד

  שכלל   ההסתייגות  מן  התעלמות  תוך,  בהתחייבויותיו  לעמוד  מחויב  יהיה  המציע 17.3

 .התאגיד כן שיורה ככל, למכרז  בהצעתו או המכרז  במסמכי

 הצעה תכסיסנית  .18

  הצעה   או  תכסיסנית  הצעה,  דין  פי-על  לתאגיד  הנתונה  אחרת   זכות   מכל   לגרוע   בלי 18.1

  שלה   שמהניתוח  הצעה  או,  לב  תום  חוסר  משום  בה  שיש  או ,  צולב  בסבסוד  הלוקה 



  להסבירו   שניתן  ומוצק  ברור,  איתן  כלכלי  בסיס  לה  שאין  או,  הפסדית  היא  כי  עולה

 .לפסלה רשאי התאגיד יהיה –

 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד   .19

  סיפק   אשר ,  מציע  ידי -על  שתוגש  הצעה  לפסול  הזכות  את   לעצמו  שומר   התאגיד  19.1

  בתנאי   כנדרש  השירות  של  בסטנדרטים  עמד  לא  ואשר  לתאגיד  שירותים  בעבר

  גורמי   מצד  שסיפק  השירותים  טיב  על  שלילית  דעת  חוות  לגביו  שקיימת  או,  המכרז

  לפני   טיעון  זכות  למציע  תינתן,  כזה  במקרה .   אחר  ממשלתי  גורם  מצד  או/ו  התאגיד

  בכפוף   הכל,  פה  בעל  או  בכתב   שתמומש  יכול  הטיעון  זכות .  הסופית  ההחלטה   מתן

 . המכרזים  ועדת  דעת לשיקול 

  למכרז   הצעה  הגיש  אשר  מציע  הסף   על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד 19.2

  הצעה   הגיש  כי  ונמצא  דנן  למכרז  ההצעה  הגשת  במסגרת  או/ו   התאגיד  של  קודם

  שיש   באופן   חלקי  מידע   רק   שגילה   או/ו,  מטעה,  נכונה  שאינה  כלשהיא   הצהרה  או

.  הסופית   ההחלטה  מתן  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן,  כזה  במקרה.  להטעות  כדי  בו

  ועדת   דעת  לשיקול  בכפוף   הכל,  פה  בעל  או  בכתב  שתמומש   יכול  הטיעון  זכות

 . המכרזים

 דרישה למידע נוסף או להבהרות  .20

  או   בכתב  הבהרות,  המכרז  של  שלב  בכל ,  מציע  מכל  לבקש  רשאית  המכרזים  ועדת 20.1

  כאמור   תפנה  שאליו  למציע  לאפשר  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  להצעה  ביחס  פה  בעל

  מציעים   פני  על  הוגן  בלתי  יתרון  לו  להעניק  או  מהותי  באופן  הצעתו  את   לשנות

 . מההצעה נפרד בלתי  חלק  יהיו  ההבהרות. אחרים

  אישורים   או  המלצות,  חסר  מידע  השלמת  מציע  מכל  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת 20.2

  בתנאי  המציע של עמידתו  בחינת לצורך, במכרז המפורטות  לדרישות המתייחסים

 . ההצעה לבחינת  הדרושה  אחרת פעולה כל לבצע  וכן,  הסף בתנאי  לרבות, המכרז

  הפגם   על  להבליג  או  בהצעה  שנפל  פגם  תיקון  על  להורות  רשאית  המכרזים  ועדת 20.3

  משרתת   זו   החלטה  כי  או,  המציעים  בין   בשיווין   לפגוע  כדי  בכך  אין   כי  מצאה  אם

 .זה מכרז של תכליתו ואת  המכרז כעורך התאגיד טובת  את  המרבי  באופן

  או /ו  אישור  או/ו  מידע  כל,  דרישתו  עם  מיד ,  לתאגיד  להמציא  מתחייב   המציע 20.4

 . לעיל כאמור הבהרה

 : לעיל האמור מכל לגרוע בלי 20.5

פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע  - התאגיד יהא רשאי, על  20.5.1

מבנה   עסקיו,  זהותו,  בדבר  ומדויקים  מלאים  פרטים  לגלות 

שיטת   בו,  עניין  בעל  של  או  שלו  המימון  מקורות  שלו,  ההון 

וכן   הצעתו,  את  תמחר  לפיהם  אשר  המחירים  התמחור/ניתוח 

ידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע  כל מ 

רשאי    – מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. 

ללקוחות   20.5.2 או  לממליצים  לפנות  רשאים  יהיו  התאגיד  נציגי 

ופרטים   נתונים  דעת,  חוות  קבלת  לשם  המציע  של  אחרים 



מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של    אחרים אודות המציע 

 התאגיד, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע. 

את  מ  20.6 לעדכן  המציע  מתחייב  בהצעתו,  המציע  מהתחייבויות  לגרוע  בלי 

שמסר   במידע  יחול,  אם  יחול,  אשר  שינוי  כל  לגבי  דיחוי,  ללא  התאגיד, 

למ  הצעתו  הגשת  ממועד  יחלוף  אשר  הזמן  בפרק  למועד  לתאגיד,  ועד  כרז 

נקבע,   ואם  במכרז,  הזוכה  ההצעה  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  פרסום 

 עד לחתימה על ההסכם עמו.   – כבעל ההצעה הזוכה  

 חתימה על הסכם התקשרות  .21

מתחייב    10בתוך   21.1 בהליך,  זכייתו  על  לזוכה  ההודעה  ממועד  עבודה  ימי 

ההתקשרות  הסכם  על  לחתום  ד'    -   הזוכה  כתנאי    - מסמך  לחתימת  זאת 

 .  ידי התאגיד - ההסכם על 

ל   10בתוך   21.2 ההודעה  ממועד  עבודה  השני  ימי  על  על  כשיר  בחתימה  הצורך 

הכשיר השני שיחפוץ  מתחייב  הסכם התקשרות עמו, בהתאם לסדר דירוגו,  

ההתקשרות בכך,   הסכם  על  ה'    -   לחתום  לחתימת    - מסמך  כתנאי  זאת 

על  לתאגיד  - ההסכם  ולהמציא  התאגיד,  בצירוף  חתומים  שני העתקים  ידי 

אישור    כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, לרבות 

 .  להסכם(   פו לנוסחים אשר צור   ה קיום הביטוחים )בנוסח זה 

   היעדר ניגוד עניינים  .22

לניגוד   22.1 חשש  של  במצב  ו/או  ענייניים  ניגוד  של  במצב  יהיה  לא  המציע 

במסגרת   התחייבויותיו  בין  או  בינו  קשריו  עניינים,  ובין  זה,  מכרז 

העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי,  

 ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים. 

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי   22.2

איזה   או  השירותים  מתן  עם  בקשר  עניינים  לניגוד  חשש  המעורר  במצב 

בגין   הצעתו  לפסול  לכוונה  להתייחס  למציע  הזדמנות  למתן  בכפוף  מהם, 

 סיבה זו.  

ע  22.3 המציע  ידווח  עניינים,  בניגוד  המציע  יימצא  שבו  מצב  ונוצר  כך  היה  ל 

לו.   שימסרו  כפי  להנחיותיו,  בהתאם  ויפעל  לתאגיד,  דיחוי  וללא  לאלתר 

 ויגישה כחלק מהצעתו למכרז.   9המציע יחתום ויצרף להצעתו את טופס  

האמור בא להוסיף על כל חובה אחרת החלה על המציע מכוח מכל דין ו/או   22.4

 כללים ובכלל זה כללי האתיקה ו/או ההסכם וכיוצא בכך.  

 המכרז ובהצעה הזוכה עיון במסמכי   .23

, כל משתתף  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   23.1

עם   בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא  במכרז 

המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או  

מוחרג  שאינה  ככל  בוועדה  המשפטי  היועץ  בעמדת  חסויה  מוחרגות,  או  ת 

או   האמור  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת  במכרז,  הזוכה  ובהצעת 

ימים ממועד    30בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך  



מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם  

 נציג התאגיד. 

מסחר  23.2 סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  סודות  מציע  ו/או  יים 

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם  חלקים סודיים מקצועיים )להלן: " 

גבי   על  בהצעתו,  במפורש  יציין  אחרים,  מס'  למציעים  למסמכי    4טופס 

שבו   הצעתו,  של  נוסף  עותק  יצרף  וכן,  הסודיים,  החלקים  מהם  המכרז, 

 החלקים הסודיים מושחרים. 

כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו   23.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

בהצעה   23.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

מוותר   שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

ב יודגש  23.5 הדעת  שיקול  ועדת  :  של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  דבר 

 .  המכרזים בלבד 

מציע  מ  23.6 של  וכתובתו  שמו  כי  בזאת,  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 

 .  ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי - והמחיר שהוצע על 

 ועדת המכרזים  זכויות .24

דנן,   המכרז  מסמכי  מכוח  לה  המוקנים  המכרזים,  ועדת  מזכויות  לגרוע  ועדת  מבלי 

 בנוסף: רשאיתתהא  המכרזים

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   24.1

 ולכל מטרה. 

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם    לבטל את המכרז 24.2

לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם  

 ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את המכרז בכל  

וג הזכייה,  הודעת  גם לאחר  שיעת  ככל  ביצוע ההתקשרות,    ל ו חם לאחר תחילת 

זה,  נסיבות  שינוי למכרז  ליציאה  הנוגעות  התאגיד  של  המוצא  בהנחות  או    או , 

  את   המגדיר  המשפטי  מצבאו שתתקבל עמדה אחרת בקשר ל,  התאגיד  צרכי  השתנו

  המכרז   ביטול,  התאגיד  לדעת,  המצדיק  באופןוכיוצא באלה,    התאגיד  של  פעולתו

 ו/שאו ההתקשרות.  

קיימת  אישורים, וביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת  יובהר לעניין זה, כי  

אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי  

 ר כלשהוא.  קבלת אישו

בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את  

בעניין זה    התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,  וותרים על כל טענההאמור לעיל, מ 

, בקשר עם  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,  ומתחייבים שלא להעלות כל טענה



ו/או ביטול    ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז

 עת.   ההתקשרות בכל 

באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת  לקבל כל החלטה אשר תשרת   24.3

 . תכליתו של מכרז זה

 לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.   24.4

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד   24.5

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

הוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן  להביא בחשבון בכל שלב ש 24.6

 הגשת ההצעה למכרז על ידו. 

 הוראות כלליות  .25

  כל   וללא  בלבד   המציע  בשם  תהא  אשר,  בלבד  אחת  הצעה   להגיש  רשאי  מציע  כל 25.1

 .למכרז הצעות  המגישים אחרים גופים עם  תיאום או קשר, הסכם

  חלק   מהווה ,  נספחיו  על,  זה   למכרז   המצורף   ההסכם   -  להסכם  המכרז  בין  היררכיה 25.2

  על )  לו  המצורף  ההסכם  ואת  המכרז  את  לראות  יש.  המכרז  ממסמכי  נפרד  בלתי

 .  זה את זה משלימים שחלקיו, אחד כמסמך ( נספחיו

  של   במקרה  או,  ההסכם  נוסח   לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  בנסיבות 25.3

  על   המוסיף,  התאגיד  עם  המטיב   הנוסח  יגבר,  המסמכים  מן  אחד   בתוך   סתירות 

  כי ,  זה  לעניין  מובהר.  התאגיד  זכויות  על  והמוסיף  הזוכה  או/ו  המציע  התחייבויות

 . כסתירה ייחשב  לא חסר

  ביטויים ;  ולהפך  רבים  בלשון   גם  משמעם  -  יחיד  בלשון  המופיעים  ביטויים 25.4

 . ולהפך נקבה בלשון גם משמעם – זכר בלשון המופיעים

  ישמשו   לא   והן,  בלבד  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו  במכרז  הסעיפים  כותרת 25.5

 . פרשנות לצרכי

  מכל   ההסכם  על  לחתום  לא  או/ו   המכרז  את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד 25.6

  אם .  והסופי  המלא   דעתו  לשיקול   בהתאם ,  תקציביות  סיבות   לרבות ,  שהיא  סיבה

  תהיה   לא,  ההסכם  על  לחתום  לא  או/ו  המכרז  את  לבטל  כאמור  התאגיד  יחליט

,  לכך  בקשר,  שהוא  סוג  מכל  טענה  או/ו   דרישה  או/ו  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים

  בגין   נזק  דמי  או/ו  פיצוי  של  בדרך  לא  לרבות,  כלשהו  לתשלום   זכאים  יהיו  לא  והם

 . כאמור  לתשלום  חובה כל התאגיד על תחול ולא,  כאמור הביטול

  ואין ,  התאגיד  של  הבלעדי   רכושו   הם  המכרז  מסמכי  -  במסמכים  התאגיד  קניין 25.7

 . ההצעות הגשת לצורך אלא שימוש בהם לעשות

  מכל   להימנע  יתחייב  המציע וכל אחד מחבר הצוות הזוכה,  –  וסודיות  עניינים  ניגוד  25.8

.  עניינים  לניגוד  חשש  של  עין  מראית  /עניינים  לניגוד  בחשש  /עניינים  בניגוד  פעולה

  מתחייב   וכן  ההתקשרות   בהסכם   מצויות  עניינים  ניגוד  לעניין   נוספות  הוראות 

 . התאגיד כלפי ומוחלטת  מלאה סודיות על  לשמור



  בתובענה   לדון  והייחודית  המקומית,  הבלעדית  השיפוט  סמכות   -   שיפוט  סמכות 25.9

  המשפט   לבתי  נתונה  תהא,  לו  המצורף  ההסכם  לרבות ,  זה  מכרז  שעילתה

 .בלבד ירושלים  בעיר המוסמכים

  

  

  



 תיאור השירותים    – מסמך ב'  

 הגדרות: .1

כל המפורט במסמך דנן וכל תוספת ו/או שינוי מכל מין וסוג שהם   -"השירותים" 

כולל שינויים לעניין שבמהות ו/או שבהיקף ככל שיבקש התאגיד  

 בכתב, בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי;   

 תיאור השירותים הנדרשים  .2

משפטי   ייעוץ  שירותי  לתאגיד  יעניק  )לרבות  הזוכה  יוצרים  וזכויות  רוחני  קניין  בתחום 

, לפי דרישת היועץ המשפטי של התאגיד, שיכללו בין  ו/או בתחומים נוספים,    יגציה( ליט

 היתר: 

הכנת חוות דעת משפטיות ומקצועיות, ניסוח מכתבים ו/או הסכמים ו/או מסמכים   2.1

 אחרים, לפי הצורך;

ערכאות   2.2 ו/או  משפט  בתי  בפני  משפטיים  בהליכים  אורגניו,  על  התאגיד  ייצוג 

ו/או   אחרות  ראשונה,  שיפוטיות  בערכאה  לרבות  שיפוטיות,  מעין  ערכאות 

 בערעורים, בעתירות וכיו"ב; 

 ייצוג התאגיד על אורגניו במו"מ ו/או הליכי פשרה ו/או גישור; 2.3

 הכנת תגובות, כתבי טענות, כתבי הגנה, בקשות שונות וכיו"ב;  2.4

 השתתפות בישיבות על פי צורך, בהתאם לדרישת התאגיד; 2.5

 לדרישת התאגיד; ייעוץ משפטי שוטף בהתאם   2.6

 ייעוץ וניסוח נהלים ו/או הנחיות ו/או תכתובות; 2.7

הקשור   2.8 בכל  מטעמו  הפועלים  ו/או  עובדים  התאגיד,  אורגני  התאגיד,  הדרכת 

 לתחום המומחיות לרבות העברת השתלמויות; 

לתקדימים   2.9 בקשר  התפתחויות  בדבר  לתאגיד  המשפטי  היועץ  של  שוטף  עדכון 

ובח פסיקה  כגון,  המומחיות  מבחינה  בתחום  רלוונטיות  ובמדינות  בארץ  קיקה 

 משפטית;   

לתחום   2.10 קשורה  המשרה  ונושאי  התאגיד  בפעילות  וסיכויים  סיכונים  הערכת 

 המומחיות;  

 כל שירות משפטי נוסף, בהתאם להנחיות התאגיד; 2.11

במסגרת מתן השירותים, הזוכה יפעל בהתאם להנחיותיו של היועץ המשפטי של התאגיד   .3

 מטעמו; או מי שהוסמך 

השירותים יינתנו לתאגיד במקצועיות המרבית ובלוח זמנים מהיר, כמתחייב לאור היות   .4

חלק   כי  ייתכן  כך,  בתוך  המשפטיים.  השירותים  מהות  ולאור  תקשורת  גוף  התאגיד 



מהשירותים ידרשו באופן מידי, מחוץ לשעות העבודה השגרתיות. היועץ נדרש להיות זמין  

 בזמינות מלאה ומוחלטת.  

לי לגרוע מסמכותו בהתאם למסמכי המכרז ולפי כל דין, שומר לעצמו התאגיד על זכותו,  מב .5

ו/או   הבהרות  ו/או  תיקונים  לבצע  מהזוכה  לבקש  עת,  ובכל  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על 

תוספות ו/או שינויים, וכן יהיה רשאי לדרוש ביצוע מחדש של כל מסמך שיוגש לו על ידי  

 רצונו המלאה של היועץ המשפטי של התאגיד. הזוכה, שאלה יהיו לשביעות  

דו"ח סטאטוס אודות הנושאים המטופלים על .6 דרישה,  לפי  יהיה להגיש,  ידו,  - על הזוכה 

בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת ע"י היועץ המשפטי של התאגיד. בנוסף, יעדכן הזוכה  

בתיקי התקדמות  ו/או  התפתחות  בכל  אמת  בזמן  לתאגיד  המשפטי  היועץ  ו/או  את  ם 

 בנושאים שבטיפולו, הן ביוזמתו והן על פי דרישת היועץ המשפטי של התאגיד. 

הזוכה במכרז מתחייב לפעול אך ורק בהתאם להנחיות שיועברו אליו על ידי היועץ המשפטי   .7

לתאגיד.  הזוכה לא יעמוד בקשר עם גורמים אחרים בתאגיד, אלא באישור מראש ובכתב 

התאגיד,   נציג  במסמכי  של  הקבועה  התמורה  כי  זה,  לעניין  יובהר  להנחיותיו.  ובהתאם 

הזמנות   לגבי  ורק  ועדת המכרזים של התאגיד( תשולם אך  ידי  על  )כפי שתאושר  המכרז 

 עבודה שאושרו על ידי היועץ המשפטי של התאגיד ולגביהן בלבד. 

התאגיד יהא  מובהר בזאת, כי האמור במסמך זה מהווה תיאור תמציתי של השירותים, וכי   .8

 רשאי בכל עת לפרט בקשר לכל שירות שיידרש במסגרת כל מטלה שתועבר לספק.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   חוברת ההצעה   - מסמך ג'   

כל    את כל הטפסים המצורפים לו וכן    ו ולצרף אלי   זה מסמך  את ההצעה יש להגיש על גבי  

א'   מסמך  לפי  לצרף  שיש  נוסף  הטפסים    – תיעוד  וכל  זה  מסמך  הצעות.  להציע  הזמנה 

 יצורפו למעטפה א'.  

הצעתו   את  מגיש  )לרבות  ל המציע  יוצרים  וזכויות  רוחני  קניין  מומחיות  תחום 

 ליטיגציה( 

 

 פרטי עורך הדין הבכיר ___________________________ 

 פרטי עורך דין נוסף ______________________________________  

 פרטי עורך דין נוסף_______________________________ 

 

  



 פרטי המציע   –   1פר  מס   טופס 

 ד יחתם ע"י עו" טופס זה ימולא ו  •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.     •

עו"ד  הח"מ,  ___________________________________    / אני  את    רו"ח  למלא  ]יש 

מ"ר   המלא[  הרישיון[,    _______________ השם  מספר  את  למלא  שכתובתי  ]יש 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע  ___________________________________  

 :  במכרז שבנדון 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:   .1

 ........................................................................................ 

 סוג ההתאגדות : .................................................................  .2

 מספר זיהוי/רישום:  .3

 .................................................................... ..................... 

אי  .4 כי המציע  בסעיף הריני לאשר  כחברה מפרה כאמור  רשם החברות  ברישומי  רשום    נו 

 .   , ככל שהמציע הנו חברה1999 -התשנ"ט,  חוק החברותא ב362

המוסמכים   .5 המציע  שמות  של  היסוד  מסמכי  את    לחתום לפי  ולחייב  במציע  בשם 

 י ההצעה בפני, הנם:  המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכ 

 

 ......................... ו   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

 .........................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

 בכבוד רב, 

 _____              ___________ ________                           ________ _____________ 

  ך תארי                   חותמת וחתימה                                                      מלא שם        



 לפי חוק עסקאות המציע  תצהיר    -   2טופס מספר  

 )להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(   1976- , התשל"ו גופים ציבוריים 

 בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. על ידי המציע  יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.   •

 יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.     •

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,  

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב  

 כדלקמן: 

)להלן:   .1  _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

כן  .......  "(  המציע" לעשות  מורשה  היותי  לאור  וזאת  הישראלי,  השידור  תאגיד  עבור 

 .ומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר

ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה  לאור האמור, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור  .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן   במצטבר:

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר    ❑

( תנאים 2משתי  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

-"(, וחוק שכר מינימום, התשמ"ז חוק עובדים זרים)להלן: "   1991  –, התשנ"א  הוגנים(

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו ביותר    ❑ 

( ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2משתי 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ו  ❑

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון  2משתי )

( אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  ההרשעה 1למועד  ממועד  לפחות   )

 האחרונה. 

 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1.   

2.   



3.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים   –" בעל זיקה" -" ו הורשע לצורך סעיף  זה: "

 . ציבוריים

 [ במקום הרלוונטי √]המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3

חוק שוויון ")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  ❑

 ( לא חל על המציע.  "זכויות

עובדים   100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק   חללחוק שוויון זכויות  9סעיף  ❑

נהל ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי יפנה למ 

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;   –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך    9לפי סעיף  

הכללי של משרד העבודה הרווחה למנהל  התחייב בעבר לפנות  או לחילופין מצהיר כי  

יישו בחינת  לשם  החברתיים  סעיף  והשירותים  לפי  חובותיו  שוויון    9ם  זכויות לחוק 

ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב והמציע מצהיר בזאת, כי בהתאם לסעיף זה,  

 .  אכן פנה בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –"  מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנהל הכללי של   .4

ימים מהמועד האחרון להגשת   30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 ההצעות במכרז.   

 :  הבאים המסמכים מצורפים זה  לתצהיר .5

  העתק   או,  מס  מיועץ או חשבון-מרואה,  חוקכהגדרתו ב  מורשה  מפקיד  אישור (1

  על   לנהלם  שעליו  והרשומות  החשבונות  פנקסי  את  מנהלהמציע  ש  המעיד   ממנו

הכנסה  פקוד  פי מס    פטור   שהוא  או  1975- ו"תשל ה,  מוסף  ערך   מס  וחוק ת 

 ; מלנהלם

  העתק   או,  מס  מיועץ או חשבון-מרואה,  חוקכהגדרתו ב  מורשה  מפקיד  אישור (2

  למנהל  ולדווח  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד  לדווח  נוהגהמציע  ש  המעיד  ממנו

 ;1975  -, התשל"ו מוסף ערך מס חוק  לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. 

 ________   _______________________  

 ________  

 חתימת המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  

 )ללא חותמת המציע(    

 



 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    חתימה אימות  

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'  "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " לעני המציע )להלן:  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  ו "(  זה,  מכרז  על    ו חתם/ ין 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

  



התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה    -   3טופס מספר  

 למכרז 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 

שהוזהרתי, כי עליי  , לאחר    , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,  

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב  

 כדלקמן: 

)להלן:   .1  _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

 .  עבור תאגיד השידור הישראליב   22/2021מכרז  "( המציע"

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    הנני מוסמך ליתן, ונותן  .3

לי   .4 ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

  השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז הנני מעוניין לספק לתאגיד את  .5

 המפרט הטכני.     - ולתנאי מסמך ב'  

בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על   .6 ו הנני מאשר כי קראתי  נספחיו,  כל מסמכיו 

לדרישות   מסכים/ה  אני  וכי  ותנאיו,  המכרז  דרישות  את  שהבנתי  מצהיר  ואני 

 המכרז ללא סייג. 

המציע   .7 בהצעת  שפורטו  הנתונים  על ההצעה "   -   )להלן כל  נבדקו  ואני  - "(  ידי, 

 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים. 

ההסכם  על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  הוראות המכרז   .8

המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג  

 פי דין. - נספחיו, הצעת המציע ועל פי המכרז, ההסכם על  - את התחייבויותיו על 

 אי תיאום הצעות במכרז:  .9

מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר  מו  א י לא ת והח"מ  המציע   9.1

 שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.    כלשהו 

המחיר   9.2 הצעת  כולל  בנפרד   - ההצעה,  נפרדת   המצורפת  מוגשת  במעטפה   ,

לבין מציעים אחרים  המציע  באופן עצמאי. אין ולא היו בין  המציע  ידי  - על 

פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף    ים מציע או  

 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז. 



ידי המציע בתום  - גובשה על  המצורפת בנפרד,  - ההצעה, כולל הצעת המחיר  9.3

או   משתתף  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשתה  ולא  לב, 

 משתתף פוטנציאלי אחר במכרז. 

  המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד פרטים  המחירים ו/או ה  9.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות  הצעות למכרז  אשר מציע   אחר  

 גוף או אדם הקשורים עימם.   במכרז, או בפני כל 

בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות    ים מעורב המציע והח"מ לא היו   9.5

 למכרז.  

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה    ים מעורב ו  לא הי המציע והח"מ   9.6

 גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.  

תי  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בל   ים עורב המציע והח"מ לא היו מ  9.7

 תחרותית מכל סוג שהוא. 

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש    ים מודע המציע והח"מ   9.8

 שנות מאסר בפועל. 

החתומה,   .10 המחיר  הצעת  הגשת  וכן  ההצעה,  טופס  גבי  על  החתומה  ההצעה  הגשת 

את כלל האמור במסמכי המכרז  ו  נ והח"מ קרא מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע  

המצורף   על  ובהסכם  והודעות  הבהרה  לשאלות  המענה/ים  את  נספחיהם,  על  לו, 

הב   - עדכונים   כאלה,  היו  בהם,  נו  אם  האמור  ככל  את  ההסברים  כל  את  קיבלנו 

 . שביקשנו לדעת 

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות,  ו  נ המציע והח"מ בדק  .11

נשוא המכרז ולקיום  לביצוע השירותים  ים  העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר 

ובמלואן, בירר  על פי המכרז, במועדן  לנו בקשר    נו התחייבויותינו  כל פרט הדרוש 

לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם  המציע    כי יהיה ביכולת   נו לכך ווידא 

 .  זכה בו י 

  לדרישות   בהתאם   השירותים   את   לבצע ים  / מתחייב נו  / אני   במכרז   יזכה   המציע   אם  .12

זה    במסמכי   המפורטות  ובכלל  נספחים  כל  על  המעודכנים    לכל   בכפוף המכרז 

על  ההסכם  מסמך הצעת המחיר,  ,  המכרז   מסמכי כל מסמך מ ב   הקבועות   ההוראות 

 .  נספחיו והמפרט הטכני 

ההיתרים  על הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות  ב   המציע  .13

- והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על והאמצעים, לרבות כוח האדם  

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של  

איזו   לקיים  מהמציע  למנוע  כדי  בה  שיש  עניינים,  ניגוד  לרבות  כלשהי,  מניעה 

 פי דין. - פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על - מהתחייבויותיו על 

פי דין, ובידיו כל הרישיונות  - מרשם שהוא מחויב ברישום בו על   בכל , רשום  המציע  .14

 . , הנחיה או נוהל דין כל  פי  - הנדרשים על וההיתרים  



מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת  ,  המציע  .15

 המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.   נשוא הספקת השירותים  

ככל שיש לו עובדים,  בעניין שמירת זכויות עובדים,  ו  י חובות ם  ומקיי   פועל   המציע  .16

העבודה   דיני  הקיבוציים    - לפי  וההסכמים  ההרחבה  צווי   זה  על    - ובכלל  החלים 

זרים   עובדים  לחוק  בהתאם  לרבות  השירותים,  הספקת  לעניין  כמעסיק  המציע 

תשנ"א  תנאים(,  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  שכר    1991- )איסור  לחוק  ובהתאם 

תשמ"ז מינימום  מחוקי  1987- ,  כמתחייב  בקביעות,  לעובדיו  עבודה  שכר  ומשלם   ,

 העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

וכן היקפה    ו זכה במכרז דנן, ההתקשרות עימ י במידה ו המציע כי    ידוע ומוסכם על  .17

ים של התאגיד  מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנ 

, וכי התאגיד יהא רשאי לבטל  וכן בקבלת כל האישורים התקציביים, ככל שידרשו 

 .  את ההסכם בכל עת, גם לאחר ההתקשרות כפי שמפורט במסמכי המכרז 

יתקבלו   .18 לא  ו/או  לרכישת השירותים  לתאגיד תקציב מאושר  יהיה  לא  בו  במקרה 

ההרשאות  ו/או  התקציביים  האישורים  ההיתרי   כל  קיימת  ו/או  שתהיה  ו/או  ם 

לאספקת   אובייקטיבית  לפי    השירותים מניעה  והכל  בנסיבות,  שינוי  יחול  ו/או 

לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו  שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,  

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך. מציע  לא תהיה ל לפי העניין ו 

שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את   התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה   .19

ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד,  או לקבל רק חל מהצעת    המכרז 

הכל   לרשותו  המציע  שיעמדו  לתקציבים  ובהתאם  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 ויועברו אליו בפועל.  

ו/או תביעה  כל טענה ו/או דרישה  ו  מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה ל המציע   .20

בהיקף   כלשהו  שינוי  או  ביצועו,  דחיית  המכרז,  ביטול  עם  בקשר  ו/או  הנוגע  בכל 

שהיא  סיבה  מכל  התאגיד,  ידי  על  המבוקשים  מכלליות  .  השירותים  לגרוע  מבלי 

זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך  המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה  האמור דלעיל,  

ביצוע השירותים מכוח  אי  כל תביעה בגין    ו נזק. כמו כן, לא תהא ל לו  אף אם יגרם  

 . או  לתקופה מסוימת   המכרז בהיקף מסוים 

בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי התאגיד, בגין כל  י לא    מציע מצהיר כי ה  .21

קבועה  או  זמנית  השירות,  הפסקת  או  השירות  בהשלמת  שהיא    עיכוב  סיבה  מכל 

ובכלל בשל   בכל עת  מציע  הליכי משפט שיינקטו ככל שתחול  ידי  על  יינקטו,  , אם 

 או צדדים שלישיים כלשהם. 

כי המציע רשאי להשתתף במכרז עפ"י האמור בו, והננו  ומתחייבים  צהירים  ו מ הננ  .22

מתחייבים כי אין לנו ולא יהיו לנו ניגודי עניינים מכל סוג שהוא בין פעילויותיי/נו  

מתבקש/  שאני/נו  השירותים  לבין  המציע(  במסגרת  שלא  )אף  לספק  האחרות  ים 

 לתאגיד עפ"י מכרז זה. 



אנו מצהירים כי הצעתינו אינה סותרת את המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי   .23

המציע וכי אנו רשאים לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל  

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

בה ו  אנ  .24 נעמוד  במכרז  יזכה  והמציע  במידה  כי  בזאת  הכספית  מצהירים  צעתנו 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו הצעת המחיר    – במסמך ד'  המפורטת  

בה ההצעה תעמוד  במשך תקופה  ת המציע  זו תהיה בתוקף ותחייב א   המציע    הצעת  .25

 בתוקפה. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .26

 

 תאריך:______________________.  

 שם המצהיר 

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

  _______________ 

 חתימת  המציע 

 ________________ 

   

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'  "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 ______ _____________                          _____________              _____ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

  



הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב    -   4טופס מספר  

 ויתור 

 המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. על ידי  יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

ו/או מקצועיים   • סודות מסחריים  בהצעה מהווים  פרטים  אילו  במדויק  לפרט  יש 

 במקרה הרלוונטי.   

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 _____ הח"מ  מס' ____________אני   ,_   __________________ להלן:  )  _____ רישום: 

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן: המציע"

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 

   אינה    עבור תאגיד השידור,    22/2021מכרז פומבי  ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 כוללת פרטים סודיים.

 במקרה   הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

 : [שבו החלקים הסודיים מושחרים  ה,צע העותק נוסף של השל מילוי חלק זה, יש לצרף  

 

 

 

 

 

  , המבקש לעיין במסמכים שונים  ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .1

,  1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה    ,עיון במסמכים

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

לעיון מציעים   .2 לעיל  פורט  ו/או פרט בהצעתי שלא  כל חלק  נותן בזאת הסכמתי למסירת  אני 

 זכות ו/או תביעה בקשר לכך.  אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או   אם אחרים,  

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם   .3

בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות  

 המציעים האחרים.

י שיקול הדעת בדבר היקף זכות  וכ  ,ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  .4

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל  

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית. 

 

 ____________________                                          ______________________ 

     + חותמת )אם נדרש(  תאריך                                                               חתימה                               



 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ........ נושא/ת ......................... ו .....................   מס'  "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

                   _____________              ___________          _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

  



   –   5טופס מספר  

   ף המקצועיים   ס ה תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי  

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

ל  ה תת  והמורשה  בשם  זה  /ה תצהיר  מספר  מציע   _______________________ תאגיד 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת   תאגיד 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן: 

לי   ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  תפקידי  בידיעה  מתוקף 

 . שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי האמור, ממסמכים  

 למסמך א'   35.תנאי הסף הקבוע בסעיף  נוסח  

( עורכי דין לפחות, שהינם בעלי  4המציע הנו משרד עורכי דין המעסיק ארבעה )  5.3 " 

     רישיון תקף לעריכת דין בישראל 

ו/או   מעסיק"  המציע  של  מנהל  ו/או  בעלים  ו/או  שותף  הנו  המועסק  דין  שהעורך 

 . ד" שבין עורך הדין המועסק לבין המציע שוררים יחסי עובד מעבי 

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה:  .1

שם מלא של  

 עורך הדין  

 

 

 מס' רישיון 

 שותף/בעלים/מנהל  

אם כן, יש לרשום  

 את התיאור המתאים 

יחסי עובד מעביד בין העו"ד לבין  

 המציע 

 כן/לא  

 

    

    

    

    

    



 

 למסמך א'   4.5תנאי הסף הקבוע בסעיף  נוסח  

ברשות המציע, צוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד, בתחום קניין   5.4

רוחני וזכויות יוצרים )לרבות ליטיגציה(, אשר כולל את כל הגורמים  

 הבאים לפחות:  

 עורך דין בכיר.  5.4.1

 שני עורכי דין נוספים.    5.4.2

 )להלן: "הצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד"( 

 עורך דין העונה לכל האמור להלן:   "עורך דין בכיר"  

 הנו שותף ו/או בעלים ו/או מנהל של המציע;  א. 

 הנו בעל רישיון תקף לעריכת דין בישראל;  ב. 

שנים לפחות,    10הנו בעל ניסיון בעריכת דין של   ג. 

השנים האחרונות שקדמו למועד    12במהלך  

 האחרון להגשת ההצעות.  

 ורך דין העונה לכל האמור להלן: ע  "עורך דין נוסף"   

 הנו מועסק במציע;   א. 

 הינו בעל רישיון תקף לעריכת דין בישראל;  ב. 

של   ג.  ניסיון  בעל  במהלך    3הנו  לפחות,    4שנים 

להגשת   האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים 

בתחום   יוצרים  ההצעות,  וזכויות  רוחני  קניין 

 . )לרבות ליטיגציה( 

המועסק הנו שותף ו/או בעלים ו/או מנהל של המציע  שהעורך דין   מעסיק" 

עובד   יחסי  שוררים  המציע  לבין  המועסק  הדין  עורך  שבין  ו/או 

 . ד" מעבי 

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה:  .2

 

    

    

    



 

מחברי   .3 אחד  כל  של  עו"ד  מרישיון  והעתק  חיים  קורות  יצרף  הצוות  המציע 

 המפורטים בטבלה. 

 :   5.6  – ו    5.5פים  תנאי הסף הקבוע בסעי נוסח  

עורך דין בכיר, הנכלל בצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד, בעל   5.5

השנים שקדמו למועד האחרון    7שנים לפחות, במהלך    6ניסיון קודם של  

להגשת הצעות למכרז, במתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום קניין רוחני  

   .  וזכויות יוצרים 

עורך דין בכיר, הנכלל בצוות המיועד לספק את השירותים לתאגיד, בעל   5.6

השנים שקדמו למועד האחרון    7שנים לפחות, במהלך    6ניסיון קודם של  

להגשת הצעות למכרז, בניהול תובענות משפטיות ו/או הליכי בוררויות  

 . " יוצרים ו/או גישורים בתחום קניין רוחני וזכויות  

בעל  האם   .4 לתאגיד,  השירותים  את  לספק  המיועד  בצוות  הנכלל  בכיר,  דין  עורך 

של   קודם  במהלך    6ניסיון  לפחות,  להגשת    7שנים  האחרון  למועד  השנים שקדמו 

? כן  הצעות למכרז, במתן ייעוץ משפטי שוטף בתחום קניין רוחני וזכויות יוצרים  

 לא     / 

 שם עוה"ד  

יש לציין באם  
עורך הדין הנו   

 בכיר/ נוסף  
 

 
 

 מס' רישיון 

תחומי עיסוק  
 משפטיים 

 
 

ותק מקצועי  
 כעו"ד סה"כ 

 

 
ותק מקצועי  

כעו"ד בתחום  
מומחיות  
 הרלוונטי 

 העו"ד הנו:  
  / בעלים / שותף 
שוררים  / מנהל 

יחסי עובד  
מעביד בינו  
לבין המציע  

)יש לכתוב את  
התיאור  
 ( המתאים 

      

      

      

      

      

      

      

      



 די מתן השירותים בקשר לכל לקוח כאמור:   אם כן יש לציין שמות לקוחות ומוע 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ______________________________________________ ___________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

בעל  האם   .5 לתאגיד,  השירותים  את  לספק  המיועד  בצוות  הנכלל  בכיר,  דין  עורך 

של   קודם  במהלך    6ניסיון  לפחות,  האחרון    7שנים  למועד  להגשת  השנים שקדמו 

גישורים   ו/או  בוררויות  הליכי  ו/או  משפטיות  תובענות  בניהול  למכרז,  הצעות 

 ? כן / לא  בתחום קניין רוחני וזכויות יוצרים 

   לקוח:  ומועדי מתן השירותים כאמור בקשר לכל  לקוחות  אם כן יש לציין שמות  

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ____________________________ _____________________________

 _________________________________________________________ 

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ה 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   ת וחתימה                         חותמ         שם                            

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'  "ז ת   ............................ נושא/ת 

.....................   .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  ......  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            



   –   6טופס מספר  

 לצורך בחינת רכיבי האיכות תצהיר המציע  

 הזמנה להציע הצעות   – )ב( למסמך א'    12לפי סעיף  

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

יש להגיש במעטפה  יכלול את פרטי הצעת המחיר(     )שלא דיסק או קי  טופס זה ו  •

 א'.    

הח"מ   המוסמ אני,    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת  ך  ............................. 

לתת   בשם  והמורשה  זה  /  תצהיר  _______________________ מספר  המציע  התאגיד 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת   תאגיד 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן: 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

לי   . ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

 )לרבות ליטיגציה(  קניין רוחני וזכויות יוצרים תחום מומחיות 

 עורך הדין הבכיר על המציע לצרף קורות חיים של  .1

 על המציע לצרף קורות חיים של כל אחד מעורכי הדין הנוספים.   .2

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה בקשר לעורך דין הבכיר:  .3

 

הלקוח    שם 
שקיבל  

שירותים  
משפטיים  

  מעורך הדין  
וציון האם  
הלקוח הנו  

גוף  
 תקשורת 

תקופת  
מתן  

השירות  
תאריך  
תחילה  
וסיום  

 חודש/שנה 

תחום  
המפשטי  
בו ניתן  
 השירות  

שירותים   פירוט השירותים שניתנו  
מיוחדים  
שניתנו  
בתחום  

 המומחיות   

     



הלקוח    שם 
שקיבל  

שירותים  
משפטיים  

  מעורך הדין  
וציון האם  
הלקוח הנו  

גוף  
 תקשורת 

תקופת  
מתן  

השירות  
תאריך  
תחילה  
וסיום  

 חודש/שנה 

תחום  
המפשטי  
בו ניתן  
 השירות  

שירותים   פירוט השירותים שניתנו  
מיוחדים  
שניתנו  
בתחום  

 המומחיות   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 



 חוות דעת משפטיות:  –רכיב ו' 

 : חוות הדעת המשפטית של עורך הדין הבכיר .4

נושא חוות הדעת:  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 מועד כתיבת חוות הדעת: ____________________________________________ 

אור החלק בו נטל עורך הדין הבכיר בגיבוש חוות הדעת: תי

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ____________________ __________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 : חוות הדעת המשפטית של עורך הדין הנוסף .5

נושא חוות הדעת:  

 ______________________________________________________________

__________________________________ ____________________________

 ______________________________________________________________ 

 מועד כתיבת חוות הדעת: ____________________________________________ 

תיאור החלק בו נטל עורך הדין הבכיר בגיבוש חוות הדעת: 

 ______________________________________________ ________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

______________________________________________________ ________ 

 

 כתב טענות   –רכיב ו' 

 כתב טענות של עורך הדין הבכיר: .6

ההליך המשפטי  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 



כותרת ונושא כתב הטענות:  

_____________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 מועד הגשת כתב הטענות: ____________________________________________ 

ענות: תיאור החלק בו נטל עורך הדין הבכיר בניסוח כתב הט

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

__ ____________________________________________________________ 

 :הנוסףכתב טענות של עורך הדין   .7

ההליך המשפטי  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

כותרת ונושא כתב הטענות:  

_____________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 מועד הגשת כתב הטענות: ____________________________________________ 

ענות: תיאור החלק בו נטל עורך הדין הנוסף בניסוח כתב הט

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

__ ____________________________________________________________ 

 

 חתימה: _____________ 

 

 

 

 

 תאריך: __________ 

 

 שם המצהיר: ___________ 

 



 

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ........ נושא/ת ......................... ו .....................   מס'  "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

                   _____________              ___________          _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 טופס הצעת מחיר    –   ' ד מסמך  

 למעטפה ב'   אך ורק מסמך זה יצורף  

 שבמעטפה א'.  לדיסק או קי  ולא ייסרק  יצורף    לא מסמך זה  

 יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך  

 מכרז פומבי  

מטה  החתומים  ...................   אנו  מזהה  מס'  )להלן:      _____________________ 

לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו  "(  המציע " 

וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט    ודרישותיו 

 המחיר כדלקמן:    מתכבדים בזאת להגיש הצעת במסמכי המכרז על נספחיהם  

 

 :בעבור עורך דין בכיר

 דקות:   60שעת עבודה של , בעבור המחיר המוצע על ידינו למתן השירותים

 ₪ _______________ 

  ש"ח _________________________ובמילים: 

 : בעבור עורך דין נוסף

 דקות:   60שעת עבודה של , בעבור  המחיר המוצע על ידינו למתן השירותים

 ₪ _______________ 

  ש"ח ________________________ובמילים: ____

 

חדשים,   בשקלים  לנקוב  יש  המחירים  ביום    ללא את  כשיעורו  שיחול  מוסף,  ערך  מס 

 . התשלום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אין לתמחר את המחיר השעתי מעבר לסכומים אלו:

 ₪ לא כולל מע"מ 440 –מחיר מקסימלי לשעה עבור עו"ד בכיר

 ₪ לא כולל מע"מ 300 –מחיר מקסימלי לשעה עבור עו"ד נוסף/ אחר 

 

 
 )מחיר קבוע שאין לתמחר(₪ לא כולל מע"מ  120 –מחיר עבור מתמחה 

 



     

 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:    

התאגיד   .1 להזמנת  בכפוף  הנו  התמורה  ותשלום  את  מראש  הזוכה  המציע  מאת  בכתב 

שהוזמנו  השירותים  מלא  ובכפוף לביצוע  בהתאם לסוג הציוד  בהיקף שיוזמן  ,  השירותים

 .  לשביעות רצונו המלאה של התאגיד על ידובפועל  

העלויות,  את כל  ת  ולל כ , הנה מלאה סופית ומוחלטת והיא  הצעת המחיר המוצעת  .2

ו  המיסים  שהם  שיידרשו    ההוצאות תשלומי  וסוג  מין  מכל  מן  למציע  יוצא  ללא 

את  הכלל,   זה  נסיעות,  ובכלל  עובדים,  שכר  החומרים,  השירותים,  הרווחים,  כל 

שליחויות,  עזרים  מחשב,  תכנות  נסיעות,  ,  הכלליות  ה ביטוח,  הוצאות 

, וכל הוצאה  פי מכרז זה - וההתייקרויות העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי על 

למע"מ.   פרט  של  אחרת  נסיעות  זמני  בגין  שהוא  תשלום  כל  ישולם  לא  כי  מובהר 

ו/או מי מטעמו ו/או תוספת בגין אספקת השירותים בשעות בלתי שגרתיות    המציע 

או התייקרויות מכל סוג ומין. להסרת ספק מודגש כי לא ישולמו  או הפרשים ו/ / ו 

     הפרשי הצמדה. 

יובהר   .3 ספק  הסר  כל  למען  ישולם  הנקובה  שהוא  תשלום  שלא  התמורה  על  בנוסף 

   לעיל, למעט מע"מ 

המחיר   .4 מושלם ת הצעת  ביצוע  והפעולות  ומעולה  מלא  ,  כלול  התחייבויות  כל  של 

 התאגיד.  נו המלא של  לשביעות רצו הנדרשות למתן השירותים  

כי   .5 מהערכות אי  יובהר,  איזו  של  ו/   התקיימות  איזו  המציע  של  התממשות  אי  או 

תחזיותי ו מציפיותי  ת   ו ,  ל ו כניותי ו או  בנוגע  לרבות  ו/או  ,  בשירותים  כלשהוא  פרט 

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של  בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה  

ו   הצעת  דנן  במסמכי  / המחיר  הכלולים  ובהוראות  בתנאים  אחר  שינוי  לכל  או 

או  המכר  עצמאי  באופן  מהם  חלק  יבצע  השירותים,  את  יפצל  התאגיד  אם  אף  ז, 

 ם כלל מאת המציע.  באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותי 

 מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד. יום,  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .6

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי   .7

 . , ההסכם ומסמכי המכרזלפי הדין

 

למלא   המחיר  יש  ההצעת  לכך  את  המיועדים  במקומות  ורק  אך  וזאת  וקריא,  ברור  בכתב 

 . בטופס זה 

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או  

 .  סתייגויות מכל סוג שהוא ה 

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי התאגיד  

את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו  לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול  

ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע  ו/או לחילופין  על  בנוסף  לפי שיקול  ,  יהא רשאי  התאגיד 

 דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה.  



 ............................... שם המציע:  

 מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: ........................... 

 כתובת: ....................................................... 

 טלפון: ........................................................         

 ותפקידו: ..................................  שם איש קשר  

 טלפון איש הקשר: ......................................... 

 טלפון נייד איש הקשר: .................................. 

 ............................................................   כתובת דוא"ל של איש הקשר:  

 

 החתום: על  

 

 ______________________                                                      _____________ 

 שם המציע + חתימה            תאריך                                                                     

 

 אישור 

ידי הגורמים המוסמכים לחייב  - על הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו  

ומצגיו של המציע במסמכי המכרז   לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו  את המציע בחתימתם 

 ובהסכם הכלול בהם. 

של   חתימתו  הינה  למכרז  המציע  הצעת  גבי  על  החתימה  יחיד:  שהינו  מציע  של  במקרה 

 המציע. 

 

  _______________________ 

                                                                עו"ד                                                                                      

 

 

 

 



   הסכם שירותים   –   ' ה מסמך  

 2021שנערך ונחתם בירושלים ביום .............ב ...........................שנת  

 

 תאגיד השידור הישראלי                                        בין 

 , ירושלים 23רחוב כנפי נשרים  

 500501952ח.פ   

 מצד אחד;       "( התאגיד "   – )להלן  
 

  לבין 

 ................................................. 

 ת.ז. .............................. 

 מרחוב ................................................... 

 מצד שני;     ( ו/או "היועץ"   " הזוכה "   – )להלן  

 

תחום מומחיות קניין רוחני  והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי ייעוץ משפטי     והואיל 

ליטיגציה(  )לרבות  יוצרים  "   וזכויות  כהגדרתם  השירותים )להלן:   ,)"

 ; מסמכי המכרז ב 

 "(; מכרז  ה )להלן: "   בקשר למתן השירותים ......  -   והתאגיד ניהל  והואיל 

וועדת המכרזים של    להחלטת בהתאם    , מכרז והצעת הזוכה נבחרה כזוכה ב  והואיל 

 התאגיד מיום __________;  

הוראות   והואיל  פי  על  ביניהם  ההתקשרות  תנאי  את  לקבוע  מבקשים  והצדדים 

 הסכם זה להלן; 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם  .2

ובסיס להתקשרות    הימנו מהווה חלק אחד ובלתי נפרד  הסכם זה  המבוא ל  .2.1

לפיו  אלא    . הצדדים  ההסכם  לפרשנות  תשמשנה  לא  הסעיפים  כותרות 

לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות  

כן משתמעת  מכרז שהוקנתה להם במסמכי ה  , אם הוקנתה להם, אלא אם 

 להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת. 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:    הנספחים המפורטים להלן  .2.2

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים   –   נספח א' 

   מפרט השירותים   – מסמך ב'      -   ספח ב' נ 

 התחייבויות לשמירה על סודיות;    - נספח ג'  

   מסמך ד' הצעת המחיר    –   נספח ד' 

 : הצהרה על קרובי משפחה; נספח ה' 



 הצהרות והתחייבויות היועץ  .3

 ומצהיר כדלקמן: הזוכה מתחייב  

הצוות המיועד לספק את השירותים  הזוכה ייתן את השירותים באמצעות   2.1

ב   לתאגיד  התראיין  המכרזי  אשר  רשאי  הליך  יהיה  לא  והוא  בלבד  ונבחר 

ליתן את השירותים לתאגיד באמצעות אחר, אלא באישור התאגיד מראש  

 ובכתב.  

דין החל בקשר   2.2 כל  לספק את השירותים בהתאם להוראות  היועץ מתחייב 

 . למתן השירותים נשוא הסכם זה 

פי   2.3 על  התחייבויותיו  למילוי  הקשור  בכל  התאגיד  עם  פעולה  ישתף  היועץ 

וברמת  המכרז  הוראות   שוטף  באופן  התאגיד  לרשות  ויעמוד  זה  והסכם 

להספקת   שיידרש,  ככל  התאגיד,  לצרכי  בהתאם  וזאת  גבוהה,  זמינות 

 השירותים במלואם. 

יד ב  2.4 על  השירותים  התאגיד  ו  י מתן  פוגע  עבור  אינו  זה  להסכם  בהתאם 

ג'   צד  רוחני של  בקניין  לזכויות  ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור  צד  בזכויות 

 כלשהו. 

לרבות האמצעים הכספיים וכן את    , יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים  2.5

 הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים. 

חל  2.6 כל  על  זה  בסעיף  המפורטות  היועץ  הצהרות  של  נכונותן  כי  קיו  מובהר 

היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או  מכרז  ובהצעתו ב 

חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה  

 יסודית של הסכם זה מצד היועץ. 

 

 ואופן אספקתם    ידי היועץ - השירותים שיינתנו על עיקרי   .4

    להלן עיקרי השירותים שהיועץ מתחייב לספק לתאגיד:          

וזכויות  ם  השירותים בהתאם למשימות בתחו   היועץ יבצע את  .4.1 קניין רוחני 

ליטיגציה(   )לרבות  לעת יוצרים  מעת  עליו  שיוטלו  כפי  התאגיד   ,  ידי  ,  על 

באופן יעיל ומהיר בהתאם לנסיבות העניין, ובלוחות זמנים כפי שיקבעו על  

 ידי התאגיד.  

ב  .4.2 בהסכם,  השירותים המפורטים  לספק את    ובהצעה, מכרז  היועץ מתחייב 

לדרישות   כל  התאגיד בהתאם  ולהוראות  נספחיו  על  זה  הסכם  להוראות   ,

 דין. 

הזמנים שייקבע התאגיד  השירותים המבוקשים במלואם יסופקו לפי לוחות   .4.3

 בכל נושא. 

כי   .4.4 בזאת  ומודגש  מובהר  כל ספק,  הסר  בשום    התאגיד למען  אינו מתחייב 

וליועץ    הסכם זה   למתן השירותים נשוא   הזמנת עבודה ב לפנות ליועץ    אופן 

.  לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה כלפי התאגיד או מי מטעמו 

לקבלת  עבודה  הזמנת  במסגרת  בהתאם  י ש   פנייה  תיעשה  מהיועץ  רותים 

 . התאגיד לרבות לשיקול דעתו המקצועי של    התאגיד, לצרכי  

 



ידוע ליועץ, כי התאגיד רשאי לבצע את השירותים או איזה חלק מהם, גם   .4.5

 באמצעות יועצים אחרים, ולא תהיה לו טענה כלפי התאגיד בשל כך. 

 

 ההתקשרות וסיומה תקופת   .5

 

שנה החל מיום __________ ועד  תוקפו של הסכם זה הוא עד לתקופה של   .5.1

קודם   להסכם  תוקף  יהיה  לא  כי  מובהר   ._______________ ליום 

 החתימה של התאגיד על ההסכם. לחתימתו על ידי מורשי  

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את  ( אך אינו חייב ) התאגיד רשאי   .5.2

ספות, כאשר סך כל תקופות ההארכה לא  ההתקשרות בתקופה/ות נו   תקופת 

, הכל בכפוף לצרכי התאגיד, לאישור התקציב מדי שנה  חודשים   24יעלה על  

  1992- המכרזים, התשנ"ב   בשנה, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת 

זה.  הסכם  ולהוראות  מכוחו,  שהותקנו  ככל    והתקנות  ההארכה,  תקופות 

 ות. שתהיינה, ייחשבו חלק מתקופת ההתקשר 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ומכל זכות אחרת של התאגיד לפי כל דין,   .5.3

הבלעדי,   דעתו  שיקול  לפי  עת,  בכל  זה  הסכם  לסיים  רשאי  יהיה  התאגיד 

 ימים מראש.    30וזאת בהתראה של  

ההתקשרות   .5.4 את  להפסיק  התאגיד  של  מזכותו  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

ודו; בנסיבות אלו, יעניק התאגיד  עם היועץ בשל היעדר שביעות רצון מתפק 

קבלת   קודם  ההתקשרות  את  לסיים  לכוונה  להתייחס  הזדמנות  ליועץ 

ההחלטה בעניין, אך אם החליט התאגיד על הפסקת ההתקשרות מסיבה של  

כאמור   רצון  שביעות  הפסקת    - חוסר  של  תוקפה  כי  להחליט  רשאי  הוא 

 ההתקשרות תהיה לאלתר. 

כדי   .5.5 לעיל  באמור  אין  כן,  את  כמו  להפסיק  התאגיד  של  מזכותו  לגרוע 

ההתקשרות לאלתר, בכל מקרה של הפרת התחייבות מהתחייבויות היועץ  

, שלא תוקנו בהתראה בכתב בת  מכרז לפי הסכם ונספחיו לרבות מסמכי ה 

ימים, ככל שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון, שאחרת התאגיד יהיה רשאי    7

צורך   וללא  לאלתר  היועץ,  התחייבות  הפרת  בגין  ההתקשרות  את  לבטל 

 בהתראה בכתב.  

חובה    התאגיד , לא תהיה על  התאגיד ידי  - של ביטול ההסכם על   בכל מקרה   .5.6

  התמורה הקבועה   או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט   את היועץ   לפצות 

 עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.   בהסכם 

להעביר  .5.7 מחויב  היועץ  שהיא,  סיבה  מכל  ההסכם  הפסקת  של  מקרה    בכל 

והשייך    לתאגיד  שברשותו  החומר  כל  העבודה    לתאגיד את  כל  את  או 

דיחוי וללא שום  עד להפסקת ההסכם, ללא    התאגיד שעשה עבור  והתוצרים  

סיבה   מכל  כלשהו  חומר  אצלו  לעכב  רשאי  אינו  היועץ  כי  מובהר  פגיעה. 

 שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 

לאחר   .5.8 גם  יחולו  יוצרים  וזכויות  סודיות  שמירת  בדבר  תום  ההוראות 

 הסכם זה.   תקופה/ות ההתקשרות לפי 



 

 היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ליועץ  .6

משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  הזוכה והיועץ, כל אחד לחוד,   .6.1

שניתנה   זכות  כל  לתת    לתאגיד לראות  או  להדריך  לפקח,  זה  הסכם  פי  על 

, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד  יועץ הוראות ל 

  ובין   היועץ ו/או    זוכה להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין ה 

 . סיק מע - לא יתקיימו יחסי עובד   התאגיד 

כוונת   .6.2 למרות  כי  שהיא  כל  מסיבה  וייקבע  היה  כי  הצדדים  על  מוסכם 

ה   המפורשת   הצדדים  את  רואים  זה,  בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  זוכה  כפי 

,  התאגיד כעובד    ו/או היועץ או מי מטעמו שמעניק את השירותים לתאגיד 

ושב למפרע למשך כל תקופת  יח ו/או אחרים כאמור  הרי ששכרו של היועץ  

שמאפייני העסקתו הם    התאגיד הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד  

את ההפרש    לתאגיד היה להשיב  זוכה י ועל ה   היועץ, הדומים ביותר לאלה של  

ל  המגיע  השכר  לבין  זה  הסכם  לפי  לו  ששולמה  התמורה  כעובד    יועץ בין 

 . התאגיד 

ה  .6.3 עובד של  כי  וייקבע  מי מט   זוכה היה  כעובד  או  עמו סיפק את השירותים 

ה התאגיד  על  יהיה  את    זוכה ,  כל  התאגיד לשפות  על  דרישה  עם  מיד   ,

 בשל קביעה כאמור.   לתאגיד ההוצאות שיהיו  

לעיל, אם   .6.4 לגרוע מהאמור  ומבלי  יחויב בתשלומים כלשהם    התאגיד בנוסף 

לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע    התאגיד בסעיף זה, רשאי יהיה    כאמור 

 . מהתאגיד   זוכה ל 

 

   איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .7

רשאי לספק שירותים לאחרים  מציע ומי מטעמו שיעניק את השירותים,  ה  .7.1

שלפי  התאגיד זולת   בחובותיו  פגיעה  משום  בכך  יהיה  שלא  ובלבד    הסכם , 

פ   זה.  ליצור  עלולה  יוצרת/  לאחר  שירותים  מתן  האם  גיעה  ההחלטה 

 נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.   - באספקת השירותים לתאגיד  

וה ה  .7.2 ומתחייבים יועץ  מציע  ובמהלך  כי    מצהירים  ההסכם  חתימת  במועד 

קיים  ית לא  על הארכותיה )ככל שתהיינה(    תקופת ההתקשרות עם התאגיד, 

בין    לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים כל ניגוד עניינים  )ולא צפוי להתקיים(  

קשרי ה ה  ובין  זה  הסכם  עפ"י  או    הם תחייבויות  המקצועיים  העסקיים, 

"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד  ניגוד עניינים האישיים )להלן: " 

 עניינים כאמור. 

המציע והיועץ מתחייבים כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לייעוץ, העלולות   .7.3

ש  במצב  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  או  להעמידו/ם  עניינים  לניגוד  חשש  ל 

במראית עין של חשש כאמור עם ההתחייבויות לפי הסכם זה, יהיה עליהם  

התאגיד   של  המשפטית  והלשכה  לנציג התאגיד  מידי  באופן  כך  על  להודיע 

 . ולפעול על פי ההנחיות שיתקבלו 



לחתום   .7.4 מתחייב  המהווה  היועץ  עניינים  מניגוד  להימנעות  התחייבות  על 

וכן על הצהרה קיום קרובי משפחה    ' א' נספח  הסכם זה,  חלק בלתי נפרד מ 

 . נספח ה' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,  

 

 התמורה  .8

ובתמורה לביצוע   .8.1 ובמועדן    זה   על פי הסכם   יו התחייבויות כל  כנגד  במלואן 

ישלם התאגיד ליועץ תשלום בהתאם לתמורה שהוצעה בהצעת המחיר של  

המכרזים של התאגיד ואשר מצורפת בזאת  , אשר אושרה על ידי ועדת היועץ 

 "(. התמורה "   - , בתוספת מע"מ כדין )להלן  כנספח ד' 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה הינה לאספקת השירותים במהלך חודש  

 מלא. 

שתשולם   .8.2 היחידה  התמורה  היא  דלעיל  התמורה  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 

חר או נוסף  ליועץ עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום א 

ידי   על  ישולמו  לא  לתמורה  תקופת    התאגיד, פרט  במהלך  ההתקשרות  לא 

עבור מתן השירותים או בקשר    , ולא אחריה   )על הארכותיה, ככל שתהיינה( 

 . ישיר או עקיף למתן השירותים, לא ליועץ ולא לאדם אחר 

על   זוכה ה  .8.3 לשאת  מכוח    מתחייב  עליו  החלים  התשלומים  בכל  חשבונו 

תשלומים   לרבות  השירותים  מתן  במסגרת  הסכם  או  דין  כל  בגין  הוראות 

לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות  העסקת כוח אדם, תשלומים  

    סוציאליות. 

מובהר בזאת כי התמורה הינה כוללת וסופית, וכי התאגיד לא ישלם ליועץ   .8.4

ורה זו, ולרבות לא בגין הוצאות משרדיות, שליחויות,  כל תשלום מעבר לתמ 

 נסיעות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, אובדן רווח וכיו"ב. 

יפורטו   .8.5 שבו  לתשלום,  חשבונית  הזוכה  יגיש  קלנדרי,  חודש  כל  בסוף 

שעות העבודה שבוצעו על ידו בחודש    כל השירותים שסיפק לתאגיד, לרבות  

 הקודם, ופירוט המשימות שביצע.  

אליו,  ו   נית חשבו ה  .8.6 המצורף  לבדיקת  הפירוט  של  יועברו  המשפטי  היועץ 

פירעון   המזמין.  רצון  ולשביעת  בוצע  אכן  השירת  כי  יאשר  אשר  התאגיד, 

נציג   כי  מובהר  כנדרש.  האישור  לקבלת  ובכפוף  לאחר  יעשה  התשלום 

מורשה   ויהיה  אישורו  מתן  לצורך  הבהרה  כל  לדרוש  רשאי  יהיה  התאגיד 

החשבונ  את  לפי  לאשר  הכל  כלל,  לאשרה  לא  או  בשלמותה  בחלקה,  ית 

 עמידת היועץ בדרישות ההסכם על נספחיו.  

8.7.   + שוטף  בתנאי  יבוצע  החשבונית    30התשלום  המצאת  אישור  מיום  יום 

 לתאגיד, ובכפוף לאישורה כאמור.  



בגלל עיכובים בתשלום    כלפי התאגיד לא תהיינה כל דרישות וטענות    לזוכה  .8.8

 ימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום. התמורה כולה או חלק ה 

 מהתאגיד. בל  ק מיד כל סכום עודף שי   לתאגיד מתחייב להחזיר    זוכה ה  .8.9

עסקאות גופים    תקנות לפי    ים תקפים מותנה בהצגת אישור התמורה  תשלום   .8.10

וכן    1976  - ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  

 כל אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. 

נכה במקור מכל  י   התאגיד למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,   .8.11

אשר יש לנכותו במקור    , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר להיוועץ תשלום  

אישור   הזוכה, זמן סביר לפני ביצוע התשלום, על פי כל דין, אלא אם ימציא 

 . או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר   תקף כי הוא פטור מניכוי מס 

 קיזוז  .9

מזכות   .9.1 לגרוע  דין,   התאגיד מבלי  כל  פי  על  סעד  ו/או  תרופה    התאגיד   לכל 

ליועץ  ו  יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל  נספחיו  - על לשלם  על  זה  פי הסכם 

ל   - ומכוח כל הסכם אחר   על   תאגיד כל סכום המגיע  זה  - מהיועץ  פי הסכם 

 פי כל הסכם אחר.  - או על 

 אחריות היועץ  .10

 

בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו  מלאה  שא באחריות  י י   זוכה ה  .10.1

או רכוש   לגוף  או של מי מטעמו או  או רכושו שלו  לגופו  סיבה שהיא  מכל 

או לגופו או רכושו של כל אדם  התאגיד  מטעמו, או לרכוש    מי עובדיו או של  

 או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.   אחר כתוצאה ישירה 

ל תשלום, הוצאה או נזק מכל  שא בכ י לא י   התאגיד מוסכם בין הצדדים כי   .10.2

לגוף או   מי מטעמו או  או  היועץ  של  רכושו  לגופו או  סיבה שהיא שייגרמו 

או לגופו או רכושו של כל    התאגיד מטעמו או לרכוש    מי עובדיו או של    רכוש 

אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו  

 תחול על היועץ בלבד. 

על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו    התאגיד פות את  מתחייב לש   זוכה ה  .10.3

לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של היועץ כתוצאה ישירה  

מאת   כך  על  הודעה  קבלת  עם  מיד  זה,  הסכם  של  מהפעלתו  עקיפה  או 

 . התאגיד 

 

 



 זכויות יוצרים  .11

על  .11.1 שיסופקו  השירותים  ותוצאותיהם,  - כל  זה  הסכם  במסגרת  היועץ  ידי 

זה,   במסגרת הסכם  הוכנו  כקניינו  והתוצרים  ייחשבו  הכלל,  מן  יוצא  ללא 

 .  התאגיד המוחלט של  

ו/או   .11.2 מהשירותים  חלק  בכל  או  כלשהו  במסמך  ישתמש  לא  היועץ 

של  ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, ללא אישור מראש ובכתב   תוצאותיהם 

 .  התאגיד 

יהיה זכאי לדרוש ולקבל מהיועץ במהלך מתן השירותים, או לאחר    התאגיד  .11.3

 שוא הסכם זה. נ מכן, כל מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים  

כחלק מהסכם    לתאגיד זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו  .11.4

זה,  זה   הסכם  במסגרת  לתאגיד יהיו  ושהוכנו  והתמורה  שייכים  דלעיל  , 

 תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה. 

  תוך תקופת היועץ ב יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של    התאגיד  .11.5

תוספות,    והכנסת  שינויים  ביצוע  לרבות  לאחריה,  ו/או  ההתקשרות 

   השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא תמורה. 

לישיים,  ש   פר זכויות של צדדים תחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי לה מ   היועץ  .11.6

בגין    בכל מקרה בו ייתבע על ידי צד שלישי התאגיד  תחייב לשפות את  מ וכן  

 הפרה נטענת של זכויות כאמור. 

 שמירת סודיות  .12

להביא       .12.1 או  למסור  להודיע,  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מתחייב   היועץ 

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

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

 " )להלן:  הכלל  נכסי  סודי אינם  עוב מידע  היועץ,  לידי  שיגיעו  או "(    מי   דיו 

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

מכן  התאגיד   עם  לאחר  ו/או  לפניו  ההסכם,  ביצוע  במהלך  וזאת  ללא    - , 

 ובכתב.   מראש   התאגיד אישור  

רשמי   .12.2 מסמך  או  סודי  מידע  כל  בטוחים  בתנאים  לשמור  מתחייב  היועץ 

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

 . התאגיד או בקשר עם  

לביצוע   .12.3 מלבד  כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  מתחייב  היועץ 

 ך. המוסמ התאגיד  הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג  



בצורה  התאגיד  יעמיד לרשות    זוכה ה   , מכל סיבה שהיא   , עם סיום הסכם זה  .12.4

בקשר   ברשותו  הנמצאים  והמידע  הידע  כל  את  ועניינית  מסודרת  מלאה, 

זה   ולביצוע הסכם  זה  לשירות  פי הסכם  על  ו/או במסגרת מתן השירותים 

יועבר  המידע "   - )להלן   המידע  כל  שימנה    לתאגיד "(.  שלישי  לצד  ו/או 

בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן    , התאגיד 

, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר  התאגיד אחר( בלוח זמנים שייקבע ע"י  

 . התאגיד ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של  

מטעמו שעתיד להיות קשור במתן  מתחייב לחתום ולהחתים כל מי    זוכה ה  .12.5

נשו  ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות  זה  מכרז  אי  השירותים 

נספח  בנוסח המצורף להסכם זה  לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"  

 . ' ג 

 הסבת ההסכם  .13

או   .13.1 לא  היועץ הזוכה  מתחייב  להמחות ,  או  להעביר   להסב  את    או 

רשאי להעביר  מי מהם  אין  , ו התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן 

אם  או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא  

לכך   התאגיד  הסכמת  את  ובכתב. קיבל  לסרב  י   התאגיד   מראש  רשאי  היה 

ומבלי לנמק את החלטת   ו ליתן את הסכמת  , או  ו כאמור, מכל סיבה שהיא 

 מצא לנכון. י להסכים בתנאים ש 

אין   .13.2 כן,  או  כמו  אינם היועץ הזוכה  ביצוע    ם רשאי   ,  את  לאחר  למסור 

בהסכמת    הם התחייבויותי  אלא  מקצתן,  או  ובכתב.    התאגיד כולן  מראש 

רשאי    התאגיד  הסכמת יהיה  את  ליתן  שהיא    ו לסרב  סיבה  מכל  כאמור, 

 מצא לנכון. י , או להסכים בתנאים ש ו לנמק את החלטת ומבלי  

כדי   .13.3 לעיל  זה  בסעיף  כאמור  באישור התאגיד להסבה  אין  למען הסר ספק, 

 לפטור את היועץ מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן. 

 סמכות שיפוט  .14

המשפט   לבתי  תהיה  זה  מהסכם  הנובע  עניין  כל  לגבי  הייחודית  השיפוט  סמכות 

 . ירושלים   המוסמכים מבחינת העניין בעיר 

 

 

 כתובות והודעות  .15

 כמפורט בראש ההסכם. נן  הי   היועץ והתאגיד ת  ו כתוב  .15.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה   .15.2

ותוך   אם  ו שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר,    48ונמסרו ביד, 



בפקסימיליה  בדוא"ל    נשלחו  בכפוף    – או  שליחתן  במועד  הגיעו  כאילו 

 . לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם 

 כללי  .16

 הוא היועץ המשפטי של התאגיד.    נציג התאגיד לצורך קבלת השירותים  .16.1

על פי    ו במימוש זכויותי   התאגיד שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של   .16.2

 בכתב. במפורש ו ויתור או מניעה אלא אם נעשו  ו יתפרשו כ   הסכם זה לא 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם: 

 

 

 ________________   __________________ 

  היועץ                  התאגיד                                  



 להסכם   א' נספח  

 עניינים   ניגוד   למניעת   התחייבות 

 

 : מצהיר ומתחייב בזאת ת.ז. ________________    אני הח"מ ______________, 

 

, ובלבד שלא יהיה בכך משום  התאגיד רשאי לספק שירותים לאחרים זולת  כי אהיה   1

יוצרת    . התאגיד   ההסכם שלפי    י פגיעה בחובותי  ההחלטה האם מתן שירותים לאחר 

או עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים לתאגיד או מהווה ניגוד עניינים,  נתונה  

 לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

 

קיים  ית לא  על הארכותיה )ככל שתהיינה(   רות עם התאגיד, במהלך תקופת ההתקש כי  2

להתקיים(   צפוי  עניינים  )ולא  ניגוד  עניינים כל  ניגוד  לרבות  דין,  כל  בין    לפי 

הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים. "ניגוד    ל פי התחייבויותיו ע 

 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 

 

ל  3 ידוע  עניינים קיים  ע   י לא  ניגוד  בין מילוי תפקיד   או שעשוי ל  עיסוק / ו   י לעמוד    י או 

או    י או עניין של קרוב   י של   לבין עניין אחר   לתאגיד, לרבות במסגרת מתן השירותים  

 חבר בו.   י עניין של גוף שהוא או קרוב 

    

ככל שתיווצרנה נסיבות העלולות להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או במצב של   4

ניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיי לפי ההסכם,  חשש ל 

והלשכה המשפטית של התאגיד   לנציג התאגיד  מידי  כך באופן  על  עלי להודיע  יהיה 

 . ולפעול על פי ההנחיות שאקבל 

 

 ______________________                            _____________________ 

 

 

 שם + חתימה                                           תאריך                         

 

 

 

 

  



 נספח ב'  

 מפרט השירותים   – מסמך ב'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ג' להסכם 

 התחייבות לשמירת סודיות 

 

 

עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי  והוסבר לי וידוע לי כי   הואיל 

יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע    לבין ............................ )המציע( 

 (Information או ידע ,)  Know- How)  ,כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר )

ים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע  מסוגים שונ ות  תוכנית, מסמך, ידיע 

שהכלל  כ שידיעתו תשמש   למידע  הגעה  לשם  דרך"  אליו,  אינו  "קיצור  להגיע  יכול 

ב  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה  בעל  אלקטרוני בין  אחסון  כלי    אמצעי  בכל  או 

לרבות  עקיף,  ובין  ישיר  בין  מידע  לאצור  העשוי  אחר  לגרוע    , ואמצעי  מבלי  אך 

 ; "( המידע "   האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: מכלליות  

 

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

לנציגי   מלבד  כלשהם  גוף  או  אדם  ללא    התאגיד לכל  ההסכם,  לעניין  המוסמכים 

ו לצדדים  א   לתאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום    התאגיד קבלת אישור נציג  

 ; 1977  - לחוק העונשין, תשל"ז   118מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  גם  נזק ו 

 

 כדלקמן: תאגיד השידור הישראלי  אני הח"מ מתחייב כלפי    נוכח האמור, 

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

   ממנו. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע   .2

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

השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל  

ל  או  לגרום  וכן לא  לעיל,  עצמי אחר שלא בהתאם לאמור  אפשר לאחרים  שימוש 

 לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.  

העסקתי   .4 תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי 

או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל    מציע ידי ה - על 

או  למסור  להודיע,  להעביר,  לפרסם,  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  המידע,    את 

להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב  

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

י  י ות וי לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייב  .5

פי   ז כתב  על  ה ו   ה התחייבות  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  השאר,  נדרשים  בין 

 מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

מטעמי  .6 מי  או  משנה  קבלני  או  עובדי  לידיעת  שישנם, להביא  ככל  האמור    ,  את 

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

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל   .7

זו,   התחייבותי  מהפרת  כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אשר  סוג, 

ל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם  וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כ 



 אחרים.  

ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ   .8 לידיכם  להחזיר 

שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או  

.  תאגיד שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור ה 

הנ  כן,  של  כמו  או  כאמור  חומר  של  שהוא  כל  עותק  אצלי  לשמור  לא  מתחייב  ני 

 המידע.  

זו   .9 התחייבות  שאפר  מקרה  השייך  ו בכל  כאמור  מידע  תהיה  לתאגיד שאגלה   ,

 זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  לתאגיד  

ז  .10 ה לרבות  הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות 

התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  לאחר  הגנת    1997, - מסירתו  וחוק 

 .  1981  - הפרטיות, התשמ"א 

כי על העתקים של המידע, אשר   .11 לי  וידוע  יחולו  י מוסכם  תקבלו בכל דרך שהיא, 

 כל הוראות כתב התחייבות זה.   

א  .12 סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  זו  בהתחייבות  אין  כי  לי  וידוע  סמכות  מוסכם  ו 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד אחרת המוקנית  

 

 

 : לראיה באתי על החתום ו 

 

    :__________________  מלא - שם 

 

   ת"ז:______________ 

 

 חתימה:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ד' 

 מסמך ד' הצעת המחיר 

  



 ' להסכם ה נספח  

 

 בדבר העסקה של קרובי משפחה בתאגיד   יועץ הצהרת  

 

 

בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה,    -   "קרובי משפחה" הם לעניין הצהרה זו,  

הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותנת, חם,  

א  חורגת  לרבות קרבה משפחתית  או סבתא,  סב  נכדה,  או  נכד  כלה,  ו  חמות, חתן, 

 קרבה הנוצרת עקב אימוץ. 

 

כי   אני _______________ בעל מספר תעודת זהות _______________ מצהיר 

 ; לי על קרובי משפחה המועסקים כיום בכל צורה שהיא בתאגיד ע  לא ידו 

 

כי   אני _______________ בעל מספר תעודת זהות _______________ מצהיר 

משפחה   קרובי  על  לי  בתאגיד. ידוע  שהיא  צורה  בכל  כיום  קרוב/ה    המועסקים 

 משפחה שמו/ה : ________, דרגת קרבה: ___________. 

 

 

    

    

    

 

 

 חתימה              שם  ומשפחה                                   תאריך                  

     _______________                 _______________                ____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


