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 מדינת ישראל
 פניםמשרד ה
 2/2022מכרז מס' 

הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי התנאים ברישיון עסק  -למתן שירותי יעוץ הנדסי 
   של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

1. רקע 

הבטחת עמידה בהוראות החוק למתן שרותי יעוץ הנדסי משרד הפנים, פונה בזאת לקבלת הצעות  .1.1
 ., כהגדרתם במכרז זהומפרטי התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי התנאים  לצורך שירותים הנדסיים ייתןנותן השירותים  .1.2
 .ברישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

, הכל בהתאם להוראות יעוץהלמתן שירותי  ביועץ אחדמעוניין המשרד לבחור במסגרת מכרז זה  .1.3
 מכרז זה להלן.

שיספק את השירותים בעצמו או באמצעות יועץ מטעמו ושותפות  רשאי להגיש הצעה מציע יחיד
 ו.לספק את שירותי הייעוץ באמצעות יועץ מטעמאו תאגיד המסוגל 

על ידי היועץ שהוצע  או במכרזשיזכה  ורק על ידי היועץיבוצעו אך  המבוקשיםהשירותים  יובהר כי .1.4
זה  מכרזוכי ליועץ לא תעמוד האפשרות להסב את מחויבויותיו בהתאם ל ,על ידי החברה בהצעתה

 . להסכם 6, אלא במקרים המפורטים בסעיף לאחר

 השירותים יבוצעו על ידי היועץ בעצמו ובאחריותו המקצועית.

2. הגדרות  

 .הפנים משרד -"המשרד" ן" אוהמזמי" .2.1

אגף במשרד הפנים, העוסק ברישוי ובפיקוח על מפעלים  -" האגף לרישוי מפעלים ביטחוניים" .2.2
 ביטחוניים מתוקף חוק רישוי עסקים ועל פי הוראות מיוחדות המפורטות בפרק ב' לחוק זה.

 כל האמור להלן: –" מפעל ביטחוני" .2.3

 א' לחוק רישוי עסקים. 29מוגדר בסעיף  .2.3.1

עסק טעון רישוי העוסק באמצעי לחימה לרבות נפיצים, אשר הוכרז על ידי שר הביטחון  .2.3.2
 כ"מפעל ביטחוני".

המעסיקים עשרות עד אלפי עובדים בכל מפעל. המפעל יכול להשתרע על מדובר במפעלים  .2.3.3
שטח קטן של דונמים ספורים, עם מספר מועט של מבנים ועד כדי שטח של אלפי דונמים 
ומאות מבנים. העיסוקים במפעלים מגוונים וכוללים בין השאר מרכיבי ניהול, שווק, תכנון, 

יקטים שונים הכוללים מתכת, אלקטרוניקה, פיתוח, ייצור, אחסון, הדגמה ובחינה בפרו
 מחשוב, חומרים מסוכנים וחומרי נפץ.

מפעל ביטחוני יכול שיהיה בבעלות ממשלתית או פרטית. מפעלי החברות הממשלתיות  .2.3.4
 פועלים במתחמים המוגדרים כ"מתקן ביטחוני" מתוקף חוק התכנון והבנייה.

  יבטים ביטחוניים ועסקיים.אופי העיסוק של מפעלים אלו מחייב אבטחת מידע, מה .2.3.5

מפעל מסוכן כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(  -"מפעל מסוכן בשטח גלילי" .2.4

 .להלן 2.15בשטח ללא שיפוט כהגדרתו בסעיף 

 :(2018 ח"התשע(, 33)תיקון מס'  עסקים רישוי חוק הצעת)מתוך  "בעל חשיבות לאומית עסק" .2.5

באספקה, בהולכה, באחזקה או באחסנה של מוצר חיוני למשק או "העסק עוסק בפיתוח, בייצור,  .2.5.1

 במתן שירות חיוני לציבור או מסייע לביצוע פעולות אלה;".
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"השפעת פעילותו של העסק אינה מוגבלת לרשות המקומית שבתחומה הוא נמצא, ובכלל זה בשל  .2.5.2

ות מקומית כך שמתקניו של העסק מצויים בשטח מקרקעין רצוף שהוא בתחומה של יותר מרש

 אחת;".

"יש טעמים הנובעים מקיומו של אינטרס ציבורי חשוב שבשלהם יש הצדקה להחיל על העסק את  .2.5.3

 הוראות פרק זה;".

" וכ"מנהל נציג שר הפניםהוא מנהל האגף ומוגדר בחוק כ" - ""רשות הרישוי למפעלים ביטחוניים .2.6
 ןרישיו: מתן רישוי עסקים שנקבעו בחוקניתנו לו כל הסמכויות  היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים".

והסמכת מפקחים מקצועיים הנדרשים להיכנס למפעל  ביטחוני  פיקוח, הפעלת צעדי אכיפההעסק, 
 .ןהרישיוכדי לבדוק קיום הוראות החוק ותנאי וכדי לקבוע תנאים 

נציגי פים שותיחידה מוגדרת  בחוק רישוי עסקים פרק ב'. ב -" היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים" .2.7
משטרת ישראל, נציבות כבאות, משרד  –סביבה, בריאות, ביטחון. נציגי גורמים נוספים  – שרים

 .הרשויות המקומיותונציג התחבורה, פיקוד העורף, מינהל התכנון/משרד הפנים 

תקנות שירותי  –)להלן  2001 –כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א  –"הספר הכתום" .2.8
 הובלה(.

 –)להלן  1993 –כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, התשנ"ג  –"חומר מסוכן"  .2.9
חוק  –)להלן  1997 –תקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(( וכן בחוק שירותי הובלה, ה'תשנ"ז 

 שירותי הובלה(.

 .1968 –לחוק רישוי עסקים, ה'תשכ"ח  2ג7-ו 1ג7כמפורט בסעיפים  –" מפרט אחיד" .2.10

מפרט תנאים אחיד ברישיון עסק למפעל ביטחוני )לרבות עיסוק  –"מפרט התנאים למפעל ביטחוני"  .2.11
ועדכון פרק ד'  2011מהדורת ספטמבר  –בנפיצים(, המהדורה שבתוקף )נכון למועד הוצאת המכרז 

 (.2018מאוקטובר 

ב' בתוספת צו רישוי עסקים )עסקים טעוני -עסק טעון רישוי המתואר בעמודות א' ו –"פריט עיסוק"  .2.12
  .2013 –רישוי(, התשע"ג 

 פרק תנאים במפרט, בתחום "מטרת חוק" של "נותן אישור", כהגדרתם בחוק. –"פרק מקצועי"  .2.13

 על פי החקיקה הרלבנטית: –" מטרות חוק רישוי עסקים" .2.14

 .ותקנותיו, 1968 –חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .2.14.1

 , ותקנותיה.1970 –פקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל  .2.14.2

 ותקנותיו.,  1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .2.14.3

 ותקנותיו. 1954-תשי"ד, חוק החשמל .2.14.4

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח .2.14.5

ראו  שטח שאינו מצוי בתחום השיפוט של רשות מקומית. –"שטח ללא שיפוט" או "שטח גלילי"  .2.15
העסקים לגביהם יידרש שירות כאמור במכרז זה, כפי הידוע במועד  פירוט למכרז. 12מפות בנספח א'

  למכרז. 13פרסום המכרז, מצ"ב בנספח א'

ביחס  במשרד אגף בכיר רישוי עסקיםו/או מנהלת  תחום רישוי ופיקוח במשרד מנהל -"הממונה"  .2.16
 .םו/או מי מטעמלשירותים בשטחים גליליים 

הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי  -למתן שירותי יעוץ הנדסי  2/2022 מספר מכרז -" המכרז" .2.17
מסמך זה על כל נספחיו,  ,התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

 דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.

 .ספק המעוניין להגיש הצעה למכרז זה ולספק את השירותים המפורטים –" מציע" .2.18

בעל השכלה, ותק וניסיון, בהתאם להוראות מכרז זה וההסכם ומי שמועמד לתת את  - "היועץ" .2.19
 .מכרז זההשירותים בהתאם להוראות 

אשר הצעתו נבחרה על ידי וועדת המכרזים המשרדית לספק את  מציע -" או "ספק" זוכה" .2.20
 .נשוא מכרז זההשירותים המבוקשים 

 ולרבות רשויות מקומיות. 1992-"בתשנ, המכרזים חובת לחוק 2 בסעיף המנוי גוף – "ציבורי גוף" .2.21
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עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית, איגוד ערים, אשכול אזורי, תאגיד  –"רשות מקומית"  .2.22
 עירוני.

הוראות שמפרסם החשב הכללי. מודגש, כי עדכוני ההוראות הרלוונטיות על ידי  –הוראות תכ"ם  .2.23
 החשב הכללי יחולו על התקשרות זו עם הספק.

אקדמאים בתחום המצוין במסמכי המכרז  תארים - "תואר /גבוהה השכלה /אקדמית השכלה" .2.24
)המל"ג( ו/או תואר אקדמי מחו"ל  ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תואר שהוענק על ו/או  החינוך במשרד"ל מחו אקדמיים תאריםאישור הגוף להערכת  אשר קיבל את
אשר  ,ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג ראלבישידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים 

 .החינוך במשרד"ל מחו אקדמיים תאריםאישור הגוף להערכת  קיבל את

 השימוש, המינים לשני מופנית במכרז התפקידים לבעלי הנוגעת התייחסות כל -" כללית הגדרה" .2.25
 .בלבד הנוחות לשם נעשה נקבה/  זכר בלשון

3. פרוט השירותים הנדרשים: 

ולחברי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים האישור בהכנת  למשרד הפניםנותן השירותים יסייע  .3.1
 בתנאים לעיסוק בחומרים מסוכנים. משלימים, בכתיבת מפרטי בדיקה לעמידהותנאים אחידים 

בתחומי המניעה  מפעלים בתנאיםהלעמידת מקצועית של מסמכים וביצוע ביקורות  הביצוע בדיק .3.2
 .בעיסוק בחומרים מסוכניםרום והיערכות לחי

 טמעת המניעה, בעיסוק בחומרים מסוכנים.הביצוע סקרים מקצועיים ו .3.3

 נותן השירותים יבצע על פי דרישת המזמין, את הפעולות הבאות, כולן או חלקן: - יםמרכיבי השירות .3.4

 רחב, לרבות המפורט להלן: בסיס מידעב נותן השירותים יידרש לעשות שימוש .3.4.1

עסקים ותקנותיו, בפרט תקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות( וצו רישוי חוק רישוי  .3.4.1.1
 עסקים )עסקים טעוני רישוי(.

דרישות הנובעות מחקיקה רלבנטית אחרת, לרבות חקיקה בתחומי הגנת הסביבה  .3.4.1.2
 ומניעת מפגעים, בטיחות העובדים, בריאות העובדים, שינוע חומרים מסוכנים ועוד.

עיסוק בחומרים  רגולציה בתחוםלאומיים, בדגש על הוראות/מפרטים/תקנים בינ .3.4.1.3
 מסוכנים.

מפרטים אחידים לפריטי עיסוק על פי צו רישוי עסקים, כולל טיוטות אשר הופצו  .3.4.1.4
 להערות הציבור.

מסמכים, אישורים והיתרים, אותם נדרש המפעל להציג להוכחת עמידתו בחקיקה,  .3.4.1.5
 בהקשר לחומרים מסוכנים.

בעת "שינויים בעסק", כמפורט בתקנות רישוי עסקים  מסמכים שהמפעל נדרש להגיש .3.4.1.6
 )הוראות כלליות(.

 "מפרט תנאים אחיד ברישיון עסק של מפעל ביטחוני", המהדורה שבתוקף. .3.4.1.7

 הוראות חברי מליאת היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים. .3.4.1.8

יבחן את רשימת למפעלים הביטחוניים וופרטניים דים עדכון וכתיבת מפרטי תנאים אחי .3.4.2
 ים המקצועיים החסרים במפרטים האחידים.הפרק

, נותן השירותים יפעל על פי הנחיות המזמין מול חברי היחידה וישתתף בדיונים מקצועיים .3.4.3
מים שונים של ויבצע הטמעת הנושאים בפורוכן וה את דעתו המקצועית על פי הצורך יחו

 היחידה, המפעלים ומשרד הפנים.

 מפרטי בדיקה: הכנת .3.4.4
יפורטו השיטות והמסמכים  בכל מפרט בדיקה. בדיקה ימפרטנותן השירותים יכין  .3.4.4.1

בפרק תנאים מקצועי, או במספר פרקים עמידת המפעל באמצעותם תיבדק  אשר
 .מקצועיים שיש ביניהם מכנה משותף וכפי שיקבע נציג המזמין

)מפעלים מימוש תקנות רישוי עסקים נותן השירותים יכין מפרט בדיקה לנושא  .3.4.4.2
על בסיס "תיק מפעל", לרבות , ( להיערכות לאירועי חירום במפעליםמסוכנים

 הוראות מפרט התנאים האחיד בנושא זה.
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כתבנית מפורטת אשר תנחה את הבודק בביצוע המבדק מפרט הבדיקה ייכתב  .3.4.4.3
, תוך פירוט פערים ובבדיקת המסמכים והמתקנים )"רשימת תיוג", "צ'ק ליסט"(

שנמצאו בבדיקת מסמכים או מבנים במפעל, תנאים ובהוראות, בעמידת המתקן ב
 בבהירות ובאופן אשר יאפשר מעקב אחר הטיפול בפערים אלו.

נותן השירותים יקבל, לכל מפרט בדיקה, את אישור נציג המזמין והסכמת נותן  .3.4.4.4
 האישור הרלבנטי. 

ן, עם מפרט הבדיקה יעודכן על ידי נותן השירותים, על פי הנחיות נציג המזמי .3.4.4.5
 התקדמות הפעילות ועל פי מאפייניה ולקחיה.

למרות האמור לעיל, נציג המזמין רשאי לקבוע בעצמו את המפרט וקביעתו תחייב  .3.4.4.6
 את נותן השירותים.

 הכנת תבנית דוח מסכם למבדק.  .3.4.5

 נותן השירותים יכין תבנית דוח מסכם למבדק במפעל. .3.4.5.1

 :, כוללתתבנית דוח מסכם למבדק .3.4.5.2

 .מפרט הבדיקה .3.4.5.2.1

מקצועית מסכמת של הבודק, בה יצוין במפורש לגבי המתקן הנבדק עמדה  .3.4.5.2.2
 אם הוא עומד או אינו עומד בתנאים ובהוראות.

 חומרתםפירוט המלצות לנציג המזמין לגבי הטיפול בפערים אלו, בדגש על  .3.4.5.2.3
 תיקונם. ודחיפות

התבנית תעודכן על ידי נותן השירותים, על פי הנחיות נציג המזמין, עם התקדמות  .3.4.5.3
 ילות ועל פי מאפייניה ולקחיה.הפע

 נותן השירותים יקבל את אישור נציג המזמין לתבנית. .3.4.5.4

 למרות האמור לעיל, נציג המזמין רשאי לקבוע בעצמו את תבנית דוח המבדק.  .3.4.5.5

, בפריטי עיסוק בהם נותן אישור רלבנטי אינו מוגדר ל"פעולה" ביצוע מבדקים במפעלים .3.4.6
  :עי)"+"( ונציגו אינו מקיים פיקוח מקצו

שיקבע נציג המזמין, על פי תכנית  מבדקים בשטח המפעליםנותן השירותים יבצע  .3.4.6.1
ולאחר שביצע הכנה לביקורת בהתאם להנחיות נציג  שייקבע או יאשר נציג המזמין

 . המזמין

 יבוצע על ידי נותן השירותים לפי מפרט הבדיקה שפורט לעיל.מבדק במפעל  .3.4.6.2

פי על לכל מפעל שבדק ולנציג המזמין,  ,מבדקמסכם לדוח נותן השירותים יוציא  .3.4.6.3
 :הבאים הכללים ועל פי , כפי שפורטה לעיל,"תבנית דוח מסכם למבדק"

מביצוע המבדק לנציג המזמין ולמפעל  ייםשבועתוגש תוך  טיוטה להערות .3.4.6.3.1
 הנבדק.

ממועד הגשת טיוטת  שבועייםתוך  דוח סופי למבדקוהפצת  קבלת הערות .3.4.6.3.2
 שבועות במצטבר(. למפעל יימסר דוח מודפס. 4הדוח )

 יש לקבל את אישור המזמין לכל אחד מהשלבים הנ"ל. .3.4.6.3.3

 בקרת טיפול המפעל בפערים .3.4.7

 , במרכיבים הבאים:נותן השירותים יסייע בתחום מומחיותו המקצועית לנציג המזמין וצוותו

 ללוח הזמנים שאושר למפעל. בקרת תיקון הפערים שנמצאו במבדקים, בהתאמה .3.4.7.1

שנמצאו את אופן תיקון הפערים יציגו מפעלים ביטחוניים שבהן אישור תכניות  .3.4.7.2
 .ופריסת לוח הזמנים לביצוע במבדקים

 לגבי הנושאים הבאים: עמדה מקצועית ברורה להביעבפרט, נותן השירותים יידרש  .3.4.7.3

 שלמות המענה של המפעל לכלל הפערים שנמצאו במתקניו. .3.4.7.3.1

 פתרונות הניתנים על ידי המפעל לנדרש בחוק ובתנאים.התאמת ה .3.4.7.3.2

התאמת הפריסה הרב שנתית שיציג המפעל לטיפול בפערים שנמצאו, ללוח  .3.4.7.3.3
 הזמנים המוגדר בחוק ובהתאם לרוח החוק ורמות הסיכון.

 התייחסות מקצועית לאופן תיקון הפערים אשר יציע המפעל. .3.4.7.3.4

 ה.המלצה מקצועית על מתן רישיון או על יזום אכיפ .3.4.7.3.5

, ביצוע שימוע למפעלהשתתפות בדרישות וממצאים והשתתפות בבחינת השגות מפעלים על  .3.4.8
בפריטי עיסוק בהם נותן אישור רלבנטי אינו מוגדר ל"פעולה" )"+"( ואף אינו נוקט עמדה 

 :מקצועית כחבר היחידה

בתחום מומחיותו המקצועית, כסיוע  עמדה מקצועית ברורה להביענותן השירותים יידרש 
 בפרט לגבי הנושאים הבאים: לנציג המזמין וצוותו,
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 התאמת חלופות לתיקון פערים המוצעות על ידי המפעל לנדרש בחוק ובתנאים. .3.4.8.1

 התייחסות מקצועית לתקפות טיעונים מקצועיים אשר יעלה המפעל. .3.4.8.2

ן, בהשגה או המלצה מקצועית לנציג המזמין, לקבלת החלטות בנושאים שבדיו .3.4.8.3
 בשימוע, בהתאם לרוח החוק ורמות הסיכון.

בכל נושא שתיקבע בו עמדת נותן אישור, תגבר עמדת נותן האישור על עמדת נותן  .3.4.8.4
 השירותים.

, בפריטי עיסוק בהם ק", לרבות דרישה לסקרים סביבתיים"שינויים בעס בבקרת השתתפות .3.4.9
ינו נוקט עמדה מקצועית כחבר נותן אישור רלבנטי אינו מוגדר ל"פעולה" )"+"( ואף א

 :היחידה
בתחום מומחיותו המקצועית,  עמדה מקצועית ברורה להביענותן השירותים יידרש  .3.4.9.1

, בכל הליך בו תתבקש רשות הרישוי לטפל בדווח המפעל כסיוע לנציג המזמין וצוותו
 על "שינויים בעסק".

ישוי ותנאים היה ויידרש ביצוע מבדק משלים במפעל לצורך קביעת עמדת רשות הר .3.4.9.2
משלימים ברישיון העסק ל"שינויים בעסק", יבצע נותן השירותים מבדק על פי 

 הכללים שפורטו לעיל.
היה ויידרש, לצורך קביעת חוות הדעת המקצועית, ביצוע סקר סביבתי על ידי המפעל,  .3.4.9.3

 יגדיר נותן השירותים את הסקר הנדרש, יבדוק אותו ויעיר עליו עד לאישורו.
הסקר הנ"ל יידרש המפעל לביצוע פעולות מתקנות או מונעות, יבקר היה ובמסגרת  .3.4.9.4

 נותן השירותים פעולות אלה כמפורט לעיל.

 :והיערכות לאירוע חירוםמסוכנים החומרים סקרים בתחום ה .3.4.10

בהתאמה להוראות המשרד  רמות סף של חומרים מסוכניםנותן השירותים ימליץ על  .3.4.10.1
רה, רשות הכבאות ומשרד הכלכלה להגנת הסביבה, פיקוד העורף, משרד התחבו

)בטיחות וגיהות תעסוקתית( ומשרד הבריאות. ההמלצה תוצג לאישור היחידה 
 לרישוי מפעלים ביטחוניים בראשות נציג המזמין.

במפעלים, מיפוי מדויק של המתקנים בהם  המבדקיםנותן השירותים יבצע, במהלך  .3.4.10.2
 נקבעו בסעיף הקודם.קיים פוטנציאל הסיכון, על פי רמות הסף והחומרים ש

נותן השירותים יבחן את אמצעי ההגנה שננקטו על ידי המפעלים בהקשר לכל מוקד  .3.4.10.3
סיכון )מתקן שיש בו פוטנציאל סיכון( ויעיר על פערים בהגנה הנדרשת על פי החוק 

 ותנאי רישיון העסק.

נותן השירותים יבחן את היערכות המפעלים לאירוע חירום כתוצאה מהפערים שזוהו  .3.4.10.4
יעיר ל"תיק המפעל", תיק בו מפרט המפעל את היערכותו לאירוע חירום, כהגדרתו ו

בתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים(, על פי הנחיות המזמין והיחידה לרישוי 
 לרבות השתתפות כבקר בתרגילים לאחר שביצע הכנה מראש מפעלים ביטחוניים

 .יןופרסם דוח ממצאים והמלצות על פי הנחיות נציג המזמ

נותן השירותים יגיש למזמין דוחות וסקרים מתחום החומרים המסוכנים על פי  .3.4.10.5
 הנחיית נציג המזמין.

 :תיחקור תאונות .3.4.11

 המידע על המפעל לרבות דיווחים, דוחות, מפות וכד'בדיקת תיק  .3.4.11.1

 סיור באתר האירוע כולל תישאול העובדים ונציגי המפעל .3.4.11.2

ופרסום דרישות להשלמת מידע התייחסות לטיוטת ממצאי התחקיר של המפעל  .3.4.11.3
 נדרש

כתיבת דוח מסכם לאירוע כולל מסקנות והמלצות לעדכון תנאים , חוות דעת  .3.4.11.4
 מקצועית לסיבות בעטיין התרחשה התאונה והמלצות למניעת אירועים דומים. 

הדוח המסכם יתבסס על כל הפעילויות שבוצעו כולל התייחסות לתחקיר התאונה  .3.4.11.5
יחסות לדוחות הגורמים המקצועיים הרלוונטיים שפורסם ע"י המפעל וכן התי

 לאירוע.

יוכנו על ידי נותן השירותים על פי הנחיות המזמין , דוחות מסכמים, להפקת לקחים ולבקרה .3.4.12
הדוחות יתבססו על ממצאי  כפי שיקבע נציג המזמין. בדיונים מקצועיים בתחום זה וצגויו

 המבדקים והסקר. סוגי דוחות:

 והמלצות. לקחים, מאפייניםדוח  .3.4.12.1

של המפעלים בדרישות, בחתכים אשר  עמידה במרוכז פערייפורטו  ואשר ב דוח בקרה .3.4.12.2
 יוגדרו על ידי נציג המזמין.

באמצעות  בהטמעת התנאים והדרישות,נותן השירותים יסייע בתחום מומחיותו המקצועית  .3.4.13
 שיכין המזמין. במפגשים מקצועיים והשתלמויותהדרכה 



7 

 

נותן השירותים יבצע בדיקת מסמכים לרבות תיקי מפעל ודוחות מצאי  – בדיקת מסמכים .3.4.14
חומרים מסוכנים כמפורט בתקנות רישוי עסקים )מפעלים מסוכנים( אשר נמסרו לרשות 

 הרישוי.

 : אך ורק באתרים הבאים –מקום מתן השירותים  .3.4.15

מבנים, מתקנים ואתרים, הנמצאים במתחמי "מפעלים  -ביצוע הבדיקה ב .3.4.15.1
 .ביטחוניים"

לרבות כתיבת ואחסנת הקשורות למפעלים הביטחוניים ביצוע עבודת המשרד,  .3.4.15.2
בלבד, במקרים  לרישוי מפעלים ביטחוניים דוחות וניתוחים, תתבצע במשרדי האגף

 .מיוחדים רשאי נציג המזמין לאשר ביצוע עבודה במקום מאובטח אחר

ם לגבי המידע אתרים נוספים אשר בהם יוצג המידע ו/או ייערכו דיונים מקצועיי .3.4.15.3
 שנצבר, כפי שיקבע נציג המזמין.

  של המפעל הנבדק: לאבטחת המידעהתחייבות  .3.4.16

, לפי כתנאי מוקדם לביצוע כל מבדק ולפי דרישת המפעלים, יתחייב נותן השירותים .3.4.16.1
בכתב בפני מפעלים, אשר נציג המזמין יקבע כי יבדקו על ידו, כי ישמור על  הצורך,

 רגישות עסקית וביטחונית של מפעלים אלו.

מוטלת על נותן השירותים אחריות מלאה להסדיר התחייבותו כאמור. התחייבות זו  .3.4.16.2
היא תנאי להמשך מתן השירותים. כישלון בהסדרת ההתחייבות הוא כישלון במתן 

 ועלול להביא להפסקת ההתקשרות עם המשרד.השירותים 

ממוני רישוי עסקים במחוזות משרד הפנים )מלבד מחוזות יו"ש וירושלים  5היועץ יידרש גם לעבוד מול  .3.5
 , בכל הנוגע למתן שירותים בשטחים גליליים.בהם אין שטחים גליליים(

בלות הפעילות המפורטות במקרה של אי עמידת נותן השירותים באחת התכניות המפורטות לעיל, ובמג .3.6
המשרד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את  לעיל, כפי שקבע או אישר נציג המזמין,

 ההתקשרות עם נותן השירותים. 

 .נציג המזמין לנותן השירותיםרשימות ונתוני מפעלים, מבנים ומתקנים לבדיקה יינתנו על ידי  .3.7

, כפי שיקבע על ידי ם לאחסנת מידע מסווג ולטיפול בויתחייב לעמוד בתנאים ובאפיון האמצעיהמציע  .3.8
 נציג המזמין.

נציג המזמין רשאי לוותר על מרכיב כזה או אחר מהשירותים המפורטים למרות כל האמור לעיל,   .3.9
 בסעיף זה.

4. הנחיות כלליות: 

 מובהר, כי כל יועץ יידרש לזמינות גבוהה למשרד. .4.1

שעות מדי שנה )במסגרת הרכיבים שהתמורה  600המשרד מעריך, כי היועץ יידרש להשקיע עד  .4.2
 לגביהם משולמת לפי שעות(.

ו/או ביצוע מטלות שאין בגינן הצעת מחיר  תמורה שעתית תשולם רק עבור ביצוע המטלות הבאות .4.3
 :ספציפית

 הדרכה/הרצאה למפעלים או בכנסים של היחידה  .4.3.1

 הכנת מצגת הדרכה  .4.3.2

 השתתפות כבקר בתרגיל חירום במפעל .4.3.3

 דוח בקרה לתרגיל חירוםכתיבת  .4.3.4

כתיבת חוות דעת או סקר ספרות או כתיבת מפרט תנאים לפריט עיסוק בתחום חומרים  .4.3.5
 מסוכנים או הערכות לחירום במפעלים.

 השתתפות בדיון  .4.3.6

מהכמויות המוערכות  50%עד -למשרד שמורה הזכות להרחיב את ההתקשרות בהתאם לצורך, ב .4.4
 .בהצעת המחיר למתן השירות
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שעות חודשיות,  100חל איסור על כל יועץ שיבחר, לעבוד במתקני המשרד בהיקף העולה על מובהר, כי  .4.5
 מודגש כי בהתאם לאמור המשרד רשאי לדרוש מהיועץ לבצע עבודה במתקני המשרד.כאשר 

העבודה תתבצע רק במתקני המשרד, במחשב שיספק ליועץ בנושאים הנוגעים למפעלים ביטחוניים  .4.6
 שירות. לא תורשה עבודה במשרדי היועץ. בורם יידרש היועץ לתתהמשרד ו/או במתקנים ע

מובהר, כי אין המשרד מתחייב להיקף עבודה מסויים וכי בכל מקרה תשולם תמורה רק עבור ביצוע  .4.7
 בפועל.

שיידרשו  ככל, יםבכל הנוגע לשירותים רלוונטי המשרדהזוכה יבצע עבודות נוספות לפי הנחיות  היועץ .4.8
 .לצורך ובהתאםלביצוע מיטבי של המשימות 

ככל שהיועץ מועסק על ידי המשרד מכוח מכרזים או הסכמים אחרים, לא יורשה היועץ להשקיע  .4.9
 שעות במצטבר. 180-יותר מ

5. לוח זמנים 

 03/02/2022מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה:  .5.1

 17/02/2022מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה על ידי המשרד:  .5.2

 .15:00עד השעה  03/03/2022 אחרון להגשת הצעות: מועד .5.3

 להגשת האחרון המועד את לדחות זה ובכלל, לעיל המפורטים מהמועדים אחד כל לשנות רשאי המשרד .5.4
תפורסם באתר האינטרנט של המשרד  כאמור דחייה בדבר הודעה. זה מועד חלף לא עוד כל, ההצעות

כי הם מעודכנים בכל הפרסומים באתר האינטרנט טרם תום המועד להגשת  המציעים לוודא ובאחריות
 .ההצעות

6. תקופת ההתקשרות  

 מיום חתימת החשב על ההסכם.  לשנהתקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה  .6.1

 חמשתקופות קצובות נוספות של עד למשרד שמורה זכות הברירה להארכת תקופת ההתקשרות ב .6.2
בכפוף לצרכי המשרד, לאישור  מיום החתימה על הזמנת הרכש הראשונה על ידי מורשי החתימה  שנים

התקציב ולמגבלות התקציב, להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק התקציב, הוראות חוק חובת 
 , התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה.1992-מכרזים, התשנ"ב

 המשרד. היה, תהיה בהודעה בכתב של מורשי החתימה מטעם הארכת ההתקשרות, באם ת .6.3

רשי ומיום החתימה על הזמנת הרכש על ידי מ אך ורקנותן השירותים יתחיל בביצוע השירותים בפועל  .6.4
 ., אשר תופק מדי שנההיקף ההתקשרות לרבות כמויות יקבעו בהזמנה החתימה במשרד.

טרם קבלת  את השירותים הנדרשים ולספק לא יוכל לממש את ההתקשרותנותן השירותים  .6.5
 ה.חתומ רכש הזמנת

מען הסר ספק, לא תהיה לספק כל טענה בגין התקופה טרם הוצאת הזמנה על ידי המשרד וכן יהיה ל .6.6
 .מנוע מלהלין על הסתמכות כלשהיא

7. פיקוח המשרד 

ז זה המציע יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכר .7.1
 ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו, לרבות פיקוח על השירותים שהמשרד מממן.
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כמפורט למתן השירותים המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינים הקשורים  .7.2
 המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  במפרט 

8. ניגוד עניינים 

. ניגוד יםבניגוד עניינים עם ביצוע השירות ים/הנמצא וליועץהשתתפות במכרז תהיה אסורה למציע  .8.1
, ובין אם הן ללא תמורה כלל, עניינים כאמור בין אם תמורת תשלום או תמורת טובות הנאה אחרות

 ולרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.

רה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסו .8.2
לקבוצות ולמפעלים  מכל סוג שהוא מספקים שירותים, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות וליועץ

 המפורטים בהמשך, לרבות חברות בת שלהן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסורה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו  .8.3
ולמפעלים המפורטים לקבוצות הפיקוח האחרונות שירותים בתחום  בשנתיים בצעושר , אוליועץ

 ., לרבות חברות בת שלהןבהמשך

, עובדיו וכל הפועלים מטעמו מתחייבים כי במידה והמציע יבחר כזוכה במסגרת המכרז היועץהמציע,  .8.4
שירותים בתחום במהלך תקופת מתן השירותים ולא יספקו  הם לא יספקו שירותים מכל סוג שהוא

לקבוצות ולמפעלים המפורטים בהמשך, לרבות חברות בת  שנה מתום מתן השירותים למשרד הפיקוח
 .שלהן

תעש קבוצת לרבות  הגופים הנכללים בקבוצת התעשייה האווירית, בקבוצת אלביט מערכות בע"מ
בע"מ, תעשיות חברה ממשלתית נצר השרון בע"מ, תומר בקבוצת רפאל מערכות בע"מ,  מערכות בע"מ, 

חרושת חומרי נפץ בע"מ, מפעל מנועי בית שמש בע"מ, מפעל רשף טכנולוגיות בע"מ, מפעלי נשק ישראל 
 .בע"מ

המשרד, טרם חתימה על הסכם התקשורת מול הזוכה, יבחן קיום חשש לניגוד עניינים בקשר למתן  .8.5
 3דרשו למלא שאלון, המצורף כנספח א'מטעמו יי והיועץ מטעמוהשירותים על ידו. לשם כך, הזוכה 

 למכרז. ההתקשרות מול הזוכה תיעשה רק לאחר אישור המשרד כי אין חשש לניגוד עניינם עם העסקתו.

יובהר, כי בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים וחתימה על הסדר ניגוד עניינים הנם תנאי לחתימה על  .8.6
 נשוא מכרז זה, ע"י המשרד לידי הזוכה.הסכם התקשרות מול הזוכה ו/או מסירת עבודה כלשהי 

ניגוד עניינים הנו כל עיסוק היוצר או עלול ליצור, בין במישרין ובין בעקיפין, מצב של חשש לניגוד  .8.7
עניינים בין ביצוע עבודה נשוא מכרז זה לבין עיסוק או עניין אישי אחר של היועץ הזוכה, בין אם הוא 

אחרות ובין אם הוא נעשה ללא תמורה כלל, ולרבות חברות  נעשה תמורת תשלום או תמורת טובת הנאה
 בהנהלת הרשות.

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, האפשרות לפסול זוכה או משרדחשש לניגוד עניינים תהיה לבשל  .8.8
להתנות תנאים והגבלות להסרת החשש האמור, לרבות דרישה כי היועץ ימנע מביצוע עבודה אשר 

במידה וימצא כי לזוכה יש ניגוד עניינים עם ביצוע עבודה, כאמור, אשר  .מעוררת חשש לניגוד עניינים
לא ניתן להסירו, וועדת המכרזים רשאית לפנות ליועץ הזוכה המדורג אחריו על מנת לבחון אפשרות 

 להקצות לו את העבודה וכן הלאה. 

ת עבודות המשרד שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו, לבקש מהמציעים להעביר רשימ .8.9
לצורך בחינת קיום חשש לניגוד עניינים, לפני החתימה על הסכם התקשרות. וועדת המכרזים תהיה 
רשאית לפסול הצעה באם תמצא כי המציע או מי מטעמו מבצע עבודה המעוררת חשש לניגוד עניינים, 

 אשר לא ניתן להסירו.
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תקיים חשש לניגוד עניינים או ניגוד מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שמתעוררות נסיבות בהן עשוי לה .8.10
עניינים, בשלב הגשת ההצעה ובכל שלב לאחר מכן לרבות במהלך כל תקופת ההתקשרות, יידע המציע 
על כך את המשרד לאלתר, ויביא לידיעתו את מלוא המידע הרלוונטי, לרבות תיאור הקשרים, האישיים 

   או העסקיים וכן כל מידע אחר שיידרש על ידי המזמין. 

יובהר כי כל האמור במכרז זה, ובכלל זאת בסעיף  זה בעניין ניגוד עניינים, מתייחס הן למציע או ליועץ,  .8.11
 לפי העניין, והן למי מטעמו שיעסוק בנושא מכרז זה.

9. שאלות, הבהרות, תשובות 

, עד לא יאוחר מהמועד הנקוב Reem@moin.gov.ilשאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, לדוא"ל  .9.1

 יש לוודא קבלת הפנייה. .ראם לוטמר , ולהפנותן לנציג המזמין, לעיל 5.1בסעיף 

ו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אלי .9.2
 השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 ובמבנה הבא: דבלב" wordהפנייה תועבר במסמך "

 נוסח השאלה סעיף עמוד במכרז מס' השאלה

 

 המשרד רשאי שלא להשיב לשאלות שלא יוגשו כמבוקש לעיל.

 את המשרד. יחייבו ולא יענו לא בטלפון או פה בעל שיופנו לותאש .9.3

מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים  .9.4
במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור בדבר קיום 

 .ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז

 רבות בנספח הביטוחי, עלולים להביא לפסילת ההצעה.ביצוע שינויים במסמכי המכרז, ל .9.5

 לעיל.  צויןלו שאלות שיתקבלו לאחר המועד שלא יתקב .9.6

 בכתב הודעה למזמין ליתן המציע על חובה, מסמכיו או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר .9.7
 טענה כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי ועל ידו על גילויה עם מיד האמור בדבר

 .זה בהקשר

  יפורסמו באתר האינטרנט שכתובתו תשובות .9.8

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior 

 "מכרזים פומביים". -"פרסומים" תחת הכותרת 

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior
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 בלתי נפרד ממסמכי המכרז.התשובות לשאלות מהוות חלק  .9.9

 על המציעים החובה להתעדכן ולעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט ביחס למכרז. .9.10

10. נוסח הגשת ההצעה: 

 ההצעות את. הנושאת את מספר ושם המכרז בלבד חתומה במעטפה ההצעות את להגיש המציעים על .10.1
 או חלקית הצעה. בלבד זה פירוט ולפי להלן המפורטים הדברים סדר ולפי ההוראות לפי לערוך יש

 .להיפסל ואף להיבדק לא עלולה במכרז המפורטת מהמתכונת שונה במתכונת

(, יםהעתקשני ו)מקור  מודפסים עותקים 3 -ההצעה של מלאים עותקים שלושה להכיל המעטפה על .10.2
  ."(ים"קשיח עותקים)להלן:  בקלסר ערוכים או כרוכים

 המיועד המחיר הצעת בטופס למעט המחיר הצעת על המרמזים פרטים או המחיר הצעת את לציין אין .10.3
 במעטפה נפרדת. רקשיוגש  לכך

במעטפה נפרדת וסגורה ללא סימני זיהוי ועליה יירשם "הצעת  רקאת הצעת המחיר נספח יש להגיש  .10.4
 המחיר" ומספר המכרז בלבד.

הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי  העותק .10.5
 ההצעה. 

הצעת מציע אשר הצעת המחיר מטעמו פורטה בהצעה ולא הוגשה רק  תפסול על הסף ועדת המכרזים .10.6
. האמור לעיל לא יחול במידה והצעות המחיר בכל ההצעות שעמדו בתנאי הסף במעטפה סגורה ונפרדת

 לא הוגשו במעטפה נפרדת. 

מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי  עותק .10.7
 למכרזבהקשר  מהמשרד שהתקבלבשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר  הפנייה

 .2/2022 'מס

בחוברת ההצעה מצורפים  במלואה., כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש ההצעה .10.8
 כל את לצרף, בשלמותה ההצעה חוברת את למלא יש. מהמציעטפסים שונים ודרישות למסמכים 

 .למספרם וכן ונספחיה ההצעה בחוברת המפורט בסדר, הנדרשים המסמכים

 .ממוספרים להיות ההצעה ומסמכי עמודי על .10.9

יתורגמו  -תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית  ההצעות .10.10
 לעברית. 

 :ההצעה מסמכי על חתימה .10.11

 "ת של המורשה לחתום מטעמו.ברעמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם  כל .10.11.1

 .המציע חותמת בצירוף מטעמו חתימה מורשה יחתום המציע חתימת נדרשת שבו מקום בכל .10.11.2

11. הנחיות להגשת הצעות 

 את חומר המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט שכתובתו: .11.1

 https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior פרסומים" ", תחת הכותרת– 
 ."מכרזים פומביים"

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior
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 .לעיל 5.2כנקוב בסעיף המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא  .11.2

ללא סימני זיהוי של  המכרז בלבדושם הנושאות את מספר את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות  .11.3
 .קריית הממשלה, ירושלים בקומת הכניסה 2פנים, רחוב קפלן משרד ההמציע, לתיבת המכרזים של 

פה על ידי השומר בכניסה לבניין. הצעה שתמצא בתיבת המכרזים מבלי יש להחתים את המעט .11.4
 שהוחתמה על ידי השומר בכניסה תיפסל על הסף.

 יתכנו קשיים בנגישות למשרד הפנים ו/או במציאת מקום חניה. מוצע למציעים להיערך לכך בהתאם. .11.5

המכרז והחוזה  הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי .11.6
 המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

  מוקדמים להשתתפות במכרז )תנאי סף( תנאים .12

  מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם  -תנאי הסף הרשומים להלן  -התנאים המוקדמים
 מצטברים. 

  על הסף תיפסל –הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז. 

 זה בסעיף המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד( אחרת במפורש נאמר אם)אלא  בעצמו המציע על. 

 :מנהליים סף תנאי .12.1

 ו/או יחיד שהינו עוסק מורשה.  או שותפות( , אגודה שיתופיתתאגיד )חברה, עמותההמציע הינו  .12.1.1

 חשבונות ניהול)אכיפת  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל של קיומם .12.1.2
 :הבאים האישורים לרבות, לו והתיקונים 1976-"ותשל(, מס חובות ותשלום

מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  המציע .12.1.2.1

 . 1976 –"ו התשל

חוק עובדים תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  .12.1.2.2

 .1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-זרים, תשנ"א

בשנים שקדמו  התאגידים ברשות יתשנת אגרה חובות בעל אינו המציע -שהמציע תאגיד  ככל .12.1.3
שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום /החברהלשנה שבה מוגשת ההצעה. 

 כחברה מפרת חוק.

 .מקיים את החקיקה בתחום העסקת עובדים המציע .12.1.4

 .במכרז הצעות לתאם לא מתחייב המציע .12.1.5

 המציע יעשה שימוש בתוכנות מקוריות. .12.1.6

 .מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף בהוראות עומד המציע .12.1.7

 במידה והמציע תאגיד. -אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי .12.1.8

 –סף מקצועיים  תנאי .12.2

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 במצטבר הבאים המקצועיים הסף בתנאילבדו  העמיד יועץ שיעמודל המציע על. 

 .הנדסת כימיה, או הנדסת חומרים או הנדסה סביבתיתבבעל תואר  .12.2.1

 או

 שני בכימיה.גם בעל תואר ראשון ו

הוראות למניעת סיכונים חמש מפרטי תנאים או חמישה בעל ניסיון קודם מוכח בכתיבת  .12.2.2
במהלך חמש השנים  ,סקרי סיכונים בתחום החומרים המסוכניםחמישה בעיסוק בחומ"ס או 

או עבור צה"ל או עבור גוף ציבורי  מפעל העוסק בייצורשקדמו למועד הגשת ההצעות, עבור 
 .לעיל במכרז זהכהגדרתו 

שבע השנים שקדמו למועד מבדקים, במהלך  30ניסיון קודם מוכח בביצוע של לפחות  בעל .12.2.3
בתחום בדיקת קיום הוראות למניעת סיכוני חומ"ס, במתקנים ובמפעלים בהם  ,הגשת ההצעות

או עבור צה"ל או עבור גוף ציבורי  מפעל העוסק בייצורמתקיים עיסוק בחומרים אלו, עבור 
 .תו במכרז זה לעילכהגדר

13. מסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף: 

)חברה,  תעודת רישום תאגיד -במידה והמציע הינו תאגיד על המציע לצרף  12.1.1 תנאי סף להוכחת .13.1
. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את או שותפות( , אגודה שיתופיתעמותה

ואם המציע הינו  ציע הינו שותפות לא רשומהלפיו המ תצהיראו בין השותפים  הסכם ההתאגדות
 .עוסק מורשה עליו לצרף תעודת רישום

מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס,  אישורעל המציע לצרף  12.1.2.1תנאי סף  להוכחת .13.2
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 .ואישור ניכוי מס 1976 -"והתשלותשלום חובות מס(, 

 מינימום שכר תשלום בנושא המציע מטעם תצהירעל המציע לצרף  12.1.2.2תנאי סף  להוכחת .13.3
 .1בנוסח נספח א'"ד עו"י ע מאושר זרים עובדים והעסקת

חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי  נסחעל המציע לצרף , 12.1.3תנאי סף  להוכחת .13.4
. הנסח האמור לעיל ניתן מכך מוקדם או 2018למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות, לשנת 

 על בלחיצה Taagidim.justice.gov.ilובתו: להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכת
 ".חברה נסח"הפקת  הכותרת

 חתום כדין. 2על המציע לצרף את נספח א' ,12.1.4תנאי סף  להוכחת .13.5

 חתום כדין. 5, יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח א'12.1.5להוכחת תנאי סף  .13.6

 חתום כדין. 4יר בנוסח נספח א', יצרף המציע תצה12.1.6להוכחת תנאי סף  .13.7

 חתום כדין. 6, יצרף המציע תצהיר בנוסח נספח א'12.1.7להוכחת תנאי סף  .13.8

 10אישור רואה חשבון בנוסח נספח א' -במידה והינו תאגיד  –, יצרף המציע 12.1.8להוכחת תנאי סף  .13.9
 חתום כדין.

 קורותחוברת ההצעה, יצרף  -את נספח א' המציע ימלאהמקצועיים, הוכחת עמידה בתנאי הסף  לצורך .13.10
 .רלוונטיות הכשרה ותעודות, ניסיונו את המפרטים חיים

 פירוט את, ההתקשרות ופרטי תפקיד: עימם שעבד קשר ואנשי לקוחות פרטי יצרף, שניתן ככל
 .ניסיונו להוכיח מנת על, השירותים מתן זמני ואת ללקוח המציע שנתן השירותים

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
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 .3בנוסח נספח א'המציע יצרף התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים,  .13.11

 .7בנוסח נספח א' אישור עורך דין בדבר המוסמכים להתחייב בשם המציעהמציע יצרף  .13.12

)להלן  2002 –(, התשס"ג 15תיקון לחוק חובת מכרזים )מספר , כמפורט בעל מציע העונה על הדרישות
יטת אישה התיקון לחוק(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשל –

)על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון 
 לחוק(. 

על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה 
מורה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה הא

 .כאמור לעיל כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר

במידה והיועץ המוצע הינו קבלן משנה של המציע ואינו עובד שכיר, יצרף המציע הסכם מותנה בינו  .13.13
 לבין היועץ, המאשר כי היועץ המוצע מקבל על עצמו לתת את השירותים בהתאם למכרז.

14. סיווג ביטחוני:  

)סודי ביותר( בתוקף אשר ניתן על  3ברמה הכשר ביטחוני בהתאם למכרז זה יהיו בעל  שיועסקהיועץ  .14.1
לפיו הינו בעל  11א'כנספח  ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ(. על המציע לצרף להצעה תצהיר המצ"ב

 הסיווג הביטחוני הנדרש.

המשרד מול השב"כ. במידה  בדק על ידיי, ת11א'נספח  – היועץיודגש, כי נכונות האמור בתצהיר  .14.2
 לתוצאות הברור שנעשה מול השב"כ, יגברו הנתונים שיועברו היועץותימצא סתירה בין הצהרת 

 למשרד ע"י השב"כ.

יום  120שלים קבלת הכשר ביטחוני כאמור, בתוך יפעל לה היועץ, תינתן התחייבות המציע כי לחילופין .14.3
  .10'אכנספח  מכניסת ההסכם לתוקף. על המציע לצרף להצעה התחייבות בנוסח המצ"ב

מטעם הספק אשר ייבחר כזוכה במכרז יידרש, במידה ואין לו הכשר ביטחוני, לעבור  היועץיובהר, כי 
מוגדרות על ידי הרשות ועל ידי הגורם המנחה בשירות בהתאם לדרישות הטחוני יהב הליך הכשר

 הכללי. טחוןיהב

, לא יקבל היועץ מטעם הזוכה את הסיווג הביטחוני היום ממועד ההודעה על הזכיי 120במקרה ותוך 
 האמור, המשרד יהיה רשאי לעבור למציע הבא עם הניקוד הגבוה ביותר וכן הלאה.

עימו  הסכםיודגש כי במקרה זה, לא עמד המציע בהתחייבותו, יבוטל הלמען הסר ספק יובהר ו .14.4
יה רשאי לחתום על הסכם למתן השירותים עם המציע אשר דירוגו היה הקרוב ביותר והמשרד יה

 לדירוג המציע הזוכה.

15. אמות מידה לבחירת הזוכה:   

 הסף  תנאיב עמידה –שלב ראשון  .15.1
לקביעת עמידתן בכל  בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,

. הצעה )תנאי הסף( זה עמידתן בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרזהתנאים הפורמאליים ובכלל 
שלא תעמוד בתנאי הסף או שלא תימצא בתיבת המכרזים בעת פתיחתה תיפסל על הסף ולא תובא 

 לשלב הבא.

 (%50בדיקת איכות ) -שני  שלב .15.2

 . ההצעה איכות תיבחן, הסף בתנאי שעמדו הצעות מבין .15.2.1

רשאי לפסול על הסף, ולא להתקשר עם מציע אשר הצעתו לא זכתה לניקוד בסה"כ  המשרד .15.2.2
 .להלןמסה"כ הניקוד באמות המידה של האיכות המפורטות  70%של לפחות 
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 הבדיקה תתבצע ע"פ הקריטריונים המופיעים להלן: .15.2.3
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 :איכות בדיקת 
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אמת 
 המידה

 פירוט
ניקוד 

 מקסימלי

 נסיון 

כימיה או באחד מהתחומים הבאים:  ,ומעלה של המבצעתואר נוסף ו/או שני על כל 
נק', מציע בעל דוקטורט )תואר שלישי(  5 –הנדסה כימית או חומרים או הנדסה סביבתית 

 יקבל את מלוא הניקוד בסעיף זה.
15 

 
 נק'. 5-יועץ אשר סיים קורס בתחום רישוי עסקים ינוקד ב

 
יועץ בעל הכשרות נוספות בתחום המניעה הסביבתית, בטיחות, מניעת דליקות, היערכות 

 נק' עבור כל תחום. 5-ינוקד ב –לאירוע חירום ותחומים דומים 
 
 שעות לימוד לפחות. 40-המורכבים מהניקוד יינתן רק לקורסים או השתלמויות  

 

20 

 15נק' ועד  3-, ינוקד היועץ בהוראות /מפרטים  השי, מעבר לחמהוראה /בגין כל מפרט 
 ./ הראות נק' בגין חמישה מפרטים נוספים

 
בכל תחום המפורט הוראות נוספות  ו/אומובהר, כי הניקוד יינתן עבור מפרטים נוספים 

 בתנאי הסף, גם במידה והוצגו בתחומים שונים.
 

 –לדוגמה 
 

מפרטים או הוראות,  במידה והוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף שלושה סקרים שלושה
 ינוקדו המפרטים או ההוראות רק עבור מפרטים או הוראות מעבר לחמישה.

 
 נק'. 9-ץ בכלומר במידה והוצגו סה"כ שישה מפרטים, ושבע הוראות, ינוקד היוע

 נק'. 12-סה"כ שישה מפרטים, ושמונה הוראות, ינוקד היועץ ב במידה והוצגו 

15 

 12.2.3הנדרשים כתנאי סף בסעיף המבדקים  לשלושיםנוסף, מעבר  מבדקבגין כל 
 .נוספים מבדקיםנק' בגין חמישה  15נק' ועד  3-למכרז, ינוקד היועץ ב

15 

 המלצות

שירותים )בין אם שמם נמסר כחלק המשרד יפנה לעד שלושה ממליצים להם נתן היועץ 
  .בהתאם לשיקול דעת המשרד – (מההצעה ובין אם לאו

 נקודות: 5-ל 0המזמין יבקש מהממליץ להתייחס ולנקד את הנושאים הבאים בין 
 .בתחומים המפורטים במטרות חוק רישוי עסקים . מקצועיות היועץ1
 . זמינותו של היועץ.2
 המזמין . . הצלחת השירותים בהתאם למטרות3

 .הציון הסופי יהיה ממוצע ציוני הממליצים
 על המציע לציין בפרטי אנשי הקשר בחוברת ההצעה איש קשר אצל הלקוח או המעסיק.

 15-נק' יקבל את מלוא הניקוד לרכיב זה. כל ציון נמוך מ 15שנוקד בציון ממוצע של מציע 
 נק' ינוקד באופן יחסי.

במידה ויירשמו פרטי התקשרות  0ת הניקוד המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת א
 שאינם רלוונטיים, או במידה והמשרד לא יצליח להשיג את איש הקשר.

המשרד רשאי לפנות לפחות ממליצים, ובלבד שיפנה לאותו מספר ממליצים לכל 
 המציעים. 

במידה והיועץ עבד עם משרד הפנים בעבר, המשרד שומר לעצמו את הזכות לתת המלצה 
 ע בהתאם לאמור לעיל.על המבצ

5 
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 ראיון

 70את חמשת המציעים אשר זכו לציונים הגבוהים ביותר מתוך רק המשרד יזמן לראיון 
 נקודות.

 
 המוצע. ואת היועץ )במידה ורלוונטי( המשרד יזמן לראיון את נציג המציע

 
 במסגרת הראיון ינוקדו, בין היתר:

  נק'. 10עד  –התרשמות מזמינות היועץ ויכולותיו הבינאישיות 

  נק'. 10עד  –ומקצועיותו  היועץהתרשמות מניסיון העבר של 

  נק'. 10 –התרשמות מהיקף הידע המקצועי הרלוונטי לתפקיד 
 

 .ייפסלנק' ברכיב הראיון,  20-יועץ שינוקד בפחות מ

 

30 

 100 סה"כ

 

 (%50בדיקת הצעות מחיר ) – שלישי שלב .15.3

 אשר עברו לשלב בדיקת מחיר. המזמין יפתח את הצעות המחיר של המציעים .15.3.1

 ציון הצעת המחיר יחושב בהתאם לאמור להלן: .15.3.2

בטבלת הצעת  P)רכיב  הנמוכה ביותרהשעתית המציע אשר יציע את הצעת המחיר  .15.3.2.1
נק' וכל יתר ההצעות ינוקדו ביחס להצעה הזולה ביותר באופן  100-, ינוקד בהמחיר(

 באופן הבא: יחסי

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 =  ציון המחיר

 משקל רכיב זה בהצעת המחיר. - 30%-הציון שיתקבל יוכפל ב

)רכיב  עבור רכיבי התפוקה הצעת המחיר הנמוכה ביותרסה"כ המציע אשר יציע את  .15.3.2.2

P נק' וכל יתר ההצעות ינוקדו ביחס להצעה  100-בטבלת הצעת המחיר(, ינוקד ב
 באופן הבא: הזולה ביותר באופן יחסי

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 =  ציון המחיר

 משקל רכיב זה בהצעת המחיר. - 70%-הציון שיתקבל יוכפל ב

 המשרד יסכום את שני הציונים שיתקבלו לכל מציע לצורך קבלת ציון סופי. .15.3.2.3

 לצורך קבלת ציון משוקלל. 50%-הציון הסופי יוכפל ב .15.3.3

יובהר כי מרכיבי המחיר יכללו את כל העלויות הנלוות לביצוע השירותים לרבות כל ציוד, כלי  .15.3.4
, עלויות כח אדם, ביטול זמןהספק, תשלומי הוצאות,  עלויות הארגון והניהול שלעבודה, 

וכל מס  הספקרווח  לרבות ,זכויות סוציאליות, שעות נוספות והפרשות מעביד וכל התוספות
 . ובין אם לאו מצוינות במסמכי המכרזבין אם לפי חוק, או היטל נוסף 

 הצעת מחיר מותנית ו/או מסויגת תפסול את ההצעה על הסף. .15.3.5

 ההצעות ודירוג( ואיכות מחיר) הכללי הציון חישוב -רביעי שלב .15.4

ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון  הסופי הציון חישוב .15.4.1
 בבדיקת המחיר.המשוקלל שהתקבל 

  במכרז. היזכדורג במקום הראשון אשר  יועץההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי.  .15.4.2
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 וועדתבמידה ושתי הצעות או יותר קיבלו ניקוד משוקלל זהה שהוא הניקוד הגבוה ביותר,  .15.4.3
 .כי ייבחר זוכה בדרך של הגרלה רשאית, אך לא חייבת, להחליטהמכרזים 

 הגרלה במתווה כמפורט להלן:, תערך במקרה כזה .15.4.4

וד זהה כאמור לעיל יוזמנו שהצעותיהם קיבלו ניק מורשי החתימה של המציעים, .15.4.4.1
 לצורך עריכת ההגרלה.  למשרד

יגישו ייפוי כוח מטעם  המציעהנוכחים מטעם במידה ולא התייצב מורשה החתימה,  .15.4.4.2
לצורך  המורשה לחתום בשם המציע או יחתמו על הצהרה כי הם מייצגים את המציע

 ההגרלה.

או  המשרדהיועץ המשפטי של וההגרלה תתבצע בנוכחות חברי ועדת המכרזים  .15.4.4.3
 משקיף שיקבע לכך על ידי ועדת המכרזים, במשרדי המזמין.

שם כל מציע שהגיע להגרלה יירשם על פתק נפרד בגודל זהה, כל פתק יקופל מספר  .15.4.4.4
 זהה של פעמים ויוכנס לתוך תיבה שאינה שקופה. 

או משקיף שיקבע לכך על ידי  המשרדהמכרזים או היועץ המשפטי של  יו"ר ועדת .15.4.4.5
ועדת המכרזים, ישלוף מתוך הקערה פתק אחד בלבד, יכריז את שמו ויציג את השם 

 הרשום על הפתק למשתתפים.

, או בחלק לגביו המציע אשר שמו הופיע על גבי הפתק כאמור, יוכרז כזוכה במכרז .15.4.4.6
 .התקיימה ההגרלה

תנהל פרוטוקול מפורט אשר יכלול, את מועד ההגרלה, שמות ועדת המכרזים  .15.4.4.7
 המציעים שהשתתפו בהגרלה, שמות נציגי המציעים, מהלך ההגרלה ותוצאותיה.

כי מציע שהוזמן להגרלה ולא התייצב במועד, יהא מנוע מלטעון כנגד  ,מובהר .15.4.4.8
תוצאותיה של ההגרלה ולא יהיה באי התייצבותו על מנת למנוע מהמזמין לקיים 

 את ההגרלה שלא בנוכחותו.

 הליך תחרותי נוסף .15.4.5

הליך אל המציעים בבקשה ל ה רשאית עפ"י שיקול דעתה לפנותועדת המכרזים תהי .15.4.5.1
 במקרים הבאים:, נוספת תחרותי נוסף ולהגשת הצעת מחיר

במידה ונמצא פער בין הצעות המחיר של המציעים שדורגו בשלושת  .15.4.5.1.1
בסכום הצעת המחיר - 5%המקומות הראשונים בציון הכללי, שעולה על 

 בכל רכיב בנפרד. או/ו

במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר,  .15.4.5.1.2
 חורגת מהתקציב של המשרד למתן השירותים.

במידה והתקבל שוויון בניקוד ההצעות שקיבלו את הניקוד הגבוה  .15.4.5.1.3
 ביותר.

 בפניהם ויציג עיםלמצי המשרד יפנהנוסף,  תחרותי בהליך לפתוח והוחלט במידה .15.4.5.2
 יוכלו המציעים. בתיבת ההצעות במשרד נוספת מחיר הצעת להגשת אחרון מועד

 ולהשאיר נוספת מחיר הצעת להגיש שלא לבחור או יותר זולה מחיר הצעת להגיש
 .כנה על שלהם המקורית המחיר הצעת את

16. תשלום 

לספק בכפוף לתנאי המכרז ועל פי המצוין בטופס  המשרד, ישלם הנדרשים השירותים לביצוע בתמורה .16.1
 לאספקה בפועל. בכפוףו, '(ב נספחשהגיש הספק )הצעת המחיר 

  .המפעל כקטן, בינוני וגדוללצורך מתן השירות, המשרד יסווג את  .16.2
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 . ובהתאם לשיקול דעת וקביעת המשרד בלבד גודל ומורכבות המפעלהסיווג יקבע עפ"י  .16.3

ההזמנה תתייחס בנפרד להזמנה למפעלים בטחוניים ולשטחים  –כמויות יקבעו בהזמנת הרכש  .16.4
 גליליים.

מודגש כי לא תשולם תמורה נפרדת עבור נסיעות וכן לא תשולם כל תמורה ברכיבי התפוקה, מעבר  .16.5
 וכיוצ"ב. הקשורים לתפוקה לתמורה בהצעת המחיר, לרבות עבור השתתפות בישיבות ודיונים

מכילה את כלל העלויות הנדרשות  'ב בנספחפת בזאת ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצור ברור .16.6
 ביטולנסיעות, "ד, שכלרבות עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, שעות נוספות,  השירותיםלביצוע 

 דרישה מכל הספק ורווח ניהול, תפעול עלויות, ביטוחים, משרדיות הוצאות, ציוד רכישת, זמן
 "מ.מע לרבות חוק לפי נוסף היטל או מס כל וכן זה מכרז מדרישות

לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים  המשרדשישלם  התמורה .16.7
 הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק. 

 הסכים אם אלא ממנו הנובע או זה חוזה פי על םתשלו בכל יישא ולא לשאת חייב יהיה לא המשרד .16.8
 - ט"תשל, במשפט ולא עושר עשיית למעט, דין בכל האמור פי על או זה בחוזה במפורש לכך והתחייב

1979 . 

ו/או נקבעה מראש במסמכי  להצעתו 'ב בנספח המופיעה, לזוכה המגיעה התמורה כי ומוסכם מוצהר .16.9
 כל עבור רווח לרבות, לזוכה והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת קבועה הינה, המכרז

 או, זה חוזה פי על הספק של התחייבויותיו יתר וכן השירותים מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות
 . מהמשרד לו המגיעה הסופית התמורה זוהי כי בזאת מצהיר הספק. דין כל פי על

 להוראות ההסכם. ההצמדה תעשה בהתאם .16.10

17. החתימה על ההסכם 

 -ג'בנוסח המצורף כנספח  הסכם בין הזוכה לבין המשרדמציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על ה .17.1
ימים מהעברת ההסכם לזוכה על ידי  7וזאת תוך  " על נספחיו למפרט זה"הסכם למתן שירותים

הוראות ההסכם בהתאם לרבות בהתאם להוראות מפרט זה ל ספק את השירותים. הזוכה יהמשרד
 על נספחיו.  שייחתם עימו

אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה כזה יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות שצורפה  .17.2
, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע ערבות( ונדרשה)במידה  ידי המציע  להצעתו, כולה או חלקה-על

 רם לו כתוצאה מהפרה זו. מזכותו של המשרד להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנג

במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה או במקרה של הפרה אחרת של החוזה  .17.3
רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע אחר כזוכה במכרז. במקרה  ,בסמוך לאחר חתימתו

 כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי. 

במקרה שגם הזוכה החלופי נמנע מלחתום על החוזה רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור  .17.4
 אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

18. היררכיה בין המכרז להסכם 

ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  .18.1
 חיו( כמסמך אחד משלים זה את זה. המכרז ואת ההסכם המצורף לו )על נספ

 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. .18.2

, ויראו נוסח החוזהיגבר נוסח  ,המכרז לבין נוסח החוזהמפרט בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  .18.3
 זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז. 
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19. ערבות ביצוע  

פי מפרט מכרז זה, -על , ומילוי התחייבויות הזוכה(ג'להבטחת זכויות המשרד לפי ההסכם )נספח  .19.1
ערבות בנקאית  ,על חשבונו ,במועד חתימת ההסכםימציא הזוכה הצעת המציע והוראות ההסכם, 

ע"מ המקסימאלי המשוער כולל ממסכום ההתקשרות  5%המשרד, בסכום בגובה  אוטונומית לפקודת
 הזכייה.  בהתאם להודעת

 הוראות נוספות בדבר ערבות הביצוע מעוגנות בהסכם שייחתם בין המשרד לבין הזוכה. .19.2

20. הוראות כלליות  

להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, לפי  רשאי המשרד .20.1
 הבלעדי והמוחלט.  ושיקול דעת

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר או איכות,  ,רשאי לפי שיקול דעתו המשרד .20.2
 .הערכת ההצעה כראוי תמונע המשרדאו שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

רשאי להרחיב או  המשרדאינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  המשרד .20.3
או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם  לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה

 לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי  המשרד .20.4
, והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר במתקני 1993 -בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג

 המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז  .20.5
 והמשרד.

בתוקפן למשרד, ההצעות המפסידות תעמודנה  לי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקניתב .20.6
לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר  יום נוספים 180

הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה -את ההתקשרות עימו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע
שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה פי -ועדת המכרזים במשרד רשאית )אך לא חייבת( על

 בטיבה כזוכה במכרז. הבאה

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין. .20.7

21. החלטות ועדת המכרזים – עיון במסמכים 

 במסמכים  עיון, המבקש לעיין במסמכים שונים ,במכרז שהשתתף למציע תאפשר המכרזים ועדת .21.1
 חופש לחוק בהתאם, 1993-"גהתשנ, המכרזים חובת לתקנות)ה( 21 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם

 .הפסוקה, ובהתאם להלכה 1998-, התשנ"חעהמיד

חלקים  –ו/או סודות מקצועיים )להלן  ייםמסחר סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .21.2
 :אחרים מציעיםסודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם ל

 .הסודיים החלקים מהם בהצעתו מפורשב יציין .21.2.1

 משמעי.-וחד ברור באופן שבהצעתו יםהסודי החלקים את יסמן .21.2.2

 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד האפשר במידת .21.2.3

 מציעים לעיון כולהשלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  מציע .21.3
 .אחרים

 של בהצעותיהםבכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון .21.4
 המציעים הצעות של אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן, האחרים המציעים
 .האחרים
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 ועדת ושלהינו של ועדת המכרזים  המציעיםהדעת בדבר היקף זכות העיון של  שיקולכי  יודגש .21.5
 רשות המחייבות המידה ולאמות המכרזים לדיני בהתאם זה בנושא תפעל אשר, בלבד המכרזים
 .מינהלית

 הגדירם שהמציע הגם המציע בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .21.6
 זמן  פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו ותאפשר, למציע התראה המכרזים ועדת כך על תיתן, כסודיים

 .העניין נסיבות את ההולם

 בטרם  למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, המציע של ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה .21.7
 .המבקש של לעיונו החומר מסירת

כי עיון במסמכי   – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  .21.8
המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל מסמך אחר בהתייחס למכרז 

ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת המכרזים  במשרד, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי  –זה 
בת המכרז, )ה( לתקנות חו21העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, בקיום הוראות תקנה 

 .1993-התשנ"ג
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נספח א' - טופס הגשת הצעה 
 

 לכבוד

   הפניםמשרד 

 

הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי  -למתן שירותי יעוץ הנדסי  2/2022הנדון : הצעה למכרז מס' 
   ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכניםהתנאים ברישיון עסק של מפעל 

 

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. .1

הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל  .2

  המלאה.  נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם

 ההסכם )נספח ג'(אני חותם בזה על נוסח  .3

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד  .4

; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע ם ההתקשרות שיחתם באם נזכה במכרזמהסכ

זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע  במסמכים האמורים, המצורפים להצעה

 בהסכם.

 לתשומת לב המציעים: פירוט תנאי הסף בחוברת ההצעה נועד לנוחות המציעים בלבד. .5

כל מקרה של סתירה בין ניסוח תנאי הסף בחוברת ההצעה זה לבין תנאי הסף המפורטים במפרט המכרז, ב

 ובר.נוסח תנאי הסף במפרט המכרז ג

ככל שנשמט פרט שיש לפרטו בהתאם למפרט המכרז מחוברת ההצעה, יש לפרטו בהתאם לנדרש במפרט 

 המכרז.

 



24 

 

 פרטים על הגוף המציע .6

 

6.1. שם  המציע: 

6.2. המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(:

6.3. סוג התארגנות )חברה, שותפות(: 

6.4. תאריך התארגנות: 

6.5. שמות הבעלים )במקרה של חברה,

שותפות(: 

6.6. שמות המוסמכים לחתום 

ולהתחייב בשם המציע ומספרי 

ת.ז. שלהם: 

6.7. שם המנהל הכללי: 

6.8. מען המציע )כולל מיקוד(: 

6.9. איש הקשר למכרז זה: 

6.10. טלפונים: 

6.11. פקסימיליה: 

6.12. מס' טלפון נייד: 

6.13. אי-מייל: 

 המציע

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . נכונים הינם שמסרתי הפרטים כי מצהיר הנני

   

 חתימת המציע וחותמת  המציע נציג שם תאריך
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 סמכים, אישורים ונספחים מצורפיםמ .7

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה 

 או לא צורפה להצעה.

מובהר למען הסר ספק כי הטבלה שלהלן ומלוא הטבלאות בחוברת ההצעה, מובאות לנוחות המציעים 

ובכל מקרה, גוברות הוראות המכרז ועל המציעים לפעול ולהוכיח את תנאי הסף שבמכרז כלשונם בלבד, 

 .במכרז

 

סעיף 

 במכרז 
 ההוכחה הנושא

 הוכחות על עמידה בתנאי סף

 רשום במרשם המתנהל על פי דיןאישור המצהיר כי המציע  12.1.1
בהתאם לפירוט  תעודה רשמית

 13.1בסעיף 

12.1.1 
אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים )אכיפת 

 1976 –ו ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"

אישור מפקיד שומה מורשה, 

מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום 

 .1976 -חובות מס(, התשל"ו

12.1.2.2 
תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר 

 מינימום
 חתום כדין 1נספח א'

12.1.3 

המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית  -במידה והמציע תאגיד 

ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה 

ואינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת 

 חוק

 נסח חברה

 חתום כדין 2נספח א' .מקיים את החקיקה בתחום העסקת עובדיםהמציע  12.1.4

 חתום כדין 5נספח א' המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז. 12.1.5

 חתום כדין 4נספח א' שימוש בתוכנות מקור המציע מצהיר כי יעשה 12.1.6

12.1.7 
לחוק שוויון זכויות לאנשים  9המציע מקיים את הוראות סעיף 

 עם מוגבלות
 חתום כדין 6נספח א'

12.1.8 
אישור רואה חשבון בנוסח נספח  אין חשש לקיומו של המציע כעסק חי

 10א'

 טופס הגשת הצעה -נספח א'   ץהיועניסיון  12.2

 הוכחות עמידה בדרישות נוספות

 3נספח א' שאלון לאיתור חשש לניגוד  

 8אישור ותצהיר נספח א' אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה 

 7נספח א' המוסמכים להתחייב בשם המציעאישור עורך דין בדבר  

 11נספח א' תצהיר בדבר סווג בטחוני 
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 ץמקצועי של היוע ניסיון .8

המציע כי באשר  ____________________)שם מלא( בעל ת.ז_____________ מצהיר בשם הנני .8.1

 :עוצלפרטי היועץ המ

  ת.ז_____________שם היועץ המוצע ____________________ )שם מלא( בעל 

 '(:________________________9סוג היועץ המוצע )בהתאם להוראות נספח א 

 מודגש כי סוג היועץ משפיע על הצעת המחיר.

 
 (15.2.3ניקוד איכות ההצעה בסעיף ו 12.2.1 ףלצורך הוכחת תנאי סהשכלה והכשרה: ) .8.2

 שם התואר /

 ההכשרה
 שם המוסד

ך סיום יתאר

 הלימודים
 תואר/ תעודהסוג 

    

    

    

    

 

 במידה והתקבלה תעודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר. 

 הסך לעיל. יש לצרף צילום תעודות לצורך הוכחת העמידה בתנאי 

 לצרף קו"ח יש. 

בכתיבת חמישה מפרטי תנאים או חמש הוראות למניעת סיכונים בעיסוק ניסיון היועץ יוכיח  .8.3

או חמישה סקרי סיכונים בתחום החומרים המסוכנים, במהלך חמש השנים שקדמו למועד  בחומ"ס

הגשת ההצעות, עבור מפעל העוסק בייצור או עבור צה"ל או עבור גוף ציבורי כהגדרתו במכרז זה 

 .לעיל

 יש לפרט נסיון העולה על הנדרש בתנאי הסף לצורך ניקוד איכות הצעת היועץ.

שם הלקוח / 

 המעסיק

פרטי 

התקשרות 

)כולל טלפון, 

 ומס' סלולרי(

תאריך תחילת 

מתן השירות 

 )חודש ושנה(

תאריך סיום 

מתן השירות 

 )חודש ושנה(

ומספר  סוג השירות שניתן )יש לסמן(

 )יש למלא הרכיבים מכל רכיב

פירוט 

בהרחבה 

ביחס 

לעבודה או 

 השירות

    

 כתיבת ________ מפרטי תנאים 

  כתיבת _________ הוראות

 לעיסוק בחומ"ס

   _________ סקרי כתיבת

סיכונים בתחום החומרים 

 המסוכנים

 

    

 כתיבת ________ מפרטי תנאים 

  כתיבת _________ הוראות

 לעיסוק בחומ"ס

   _________ סקרי כתיבת
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סיכונים בתחום החומרים 

 המסוכנים

    

 כתיבת ________ מפרטי תנאים 

  כתיבת _________ הוראות

 לעיסוק בחומ"ס

   _________ סקרי כתיבת

סיכונים בתחום החומרים 

 המסוכנים

 

    

 כתיבת ________ מפרטי תנאים 

  כתיבת _________ הוראות

 לעיסוק בחומ"ס

   _________ סקרי כתיבת

סיכונים בתחום החומרים 

 המסוכנים

 

    

 כתיבת ________ מפרטי תנאים 

  כתיבת _________ הוראות

 לעיסוק בחומ"ס

   _________ סקרי כתיבת

סיכונים בתחום החומרים 

 המסוכנים

 

 

 בשנת דצמבר מחודש הניסיון בעמודת "מועדי אספקת השירותים", ימנה החודשים יצוינו ולא במידה

 השרות. סיום בשנת ינואר חודש עד השירות תחילת מתן

 הצורך. ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת

 

מבדקים, במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות,  30בביצוע של לפחות היועץ יוכיח נסיון  .8.4

בתחום בדיקת קיום הוראות למניעת סיכוני חומ"ס, במתקנים ובמפעלים בהם מתקיים עיסוק 

זה בחומרים אלו, עבור מפעל העוסק בייצור או עבור צה"ל או עבור גוף ציבורי כהגדרתו במכרז 

 .לעיל

 יש לפרט נסיון העולה על הנדרש בתנאי הסף לצורך ניקוד איכות הצעת היועץ.

שם הלקוח / 

 המעסיק

פרטי 

התקשרות 

)כולל טלפון, 

 ומס' סלולרי(

סוג הלקוח עבורו 

בוצעו המפרטים )יש 

 לסמן(

תאריך תחילת 

מתן השירות 

 )חודש ושנה(

תאריך סיום 

מתן השירות 

 )חודש ושנה(

 מספר המבדקים

פירוט 

בהרחבה 

ביחס 

לעבודה או 

 השירות

  

 וומפעלים ב ןמתק 

מתקיים עיסוק 

  .בחומרים אלו

  מפעל העוסק
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 .בייצור

  צה"ל 

 גוף ציבורי 

  

 וומפעלים ב ןמתק 

מתקיים עיסוק 

  .בחומרים אלו

  מפעל העוסק

 .בייצור

  צה"ל 

 גוף ציבורי 

    

  

 וומפעלים ב ןמתק 

מתקיים עיסוק 

  .בחומרים אלו

  מפעל העוסק

 .בייצור

  צה"ל 

 גוף ציבורי 

    

  

 וומפעלים ב ןמתק 

מתקיים עיסוק 

  .בחומרים אלו

  מפעל העוסק

 .בייצור

  צה"ל 

 גוף ציבורי 

    

 

 בשנת דצמבר מחודש הניסיון בעמודת "מועדי אספקת השירותים", ימנה החודשים יצוינו ולא במידה

 השרות. סיום בשנת ינואר חודש עד השירות תחילת מתן

 ניתן להוסיף שורות לטבלה במידת הצורך.

 

במועד הגשת , )סודי ביותר( בתוקף 3בעל הכשר ביטחוני ברמה  (יש לסמן)ליועץ קיים / לא קיים  .8.5

 .אשר ניתן על ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ( ,ההצעות

 .11יש למלא בהקשר זה את התצהיר המצורף למכרז כנספח א'

 

 .נכונים הינם שמסרתי הפרטים כי מצהיר הנני

   

 חתימת המציע וחותמת  המציע בשם החותם שם תאריך
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 אישור עורך הדין

 

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

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

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

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

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            
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נספח א'1 תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 

תאריך : ___/___/____ 

 לכבוד

 משרד הפנים

 עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום –תצהיר 

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

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

"( בקשר עם מכרז מספר המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. הפניםעבור משרד  2/2022

)להלן:   1976-גדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו" כהבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

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

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

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

 שלישית לאותו חוק.בתוספת ה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

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

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר_____________________לאספקת מועד להגשה"

 _____________.____________________ עבור ______

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

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה 

____________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת   שם                   תאריך    

      

 אישור עורך הדין     

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

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

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

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

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת           מספר רישיון             תאריך            
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נספח א'2 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 הפניםמשרד 

  2 קפלןרח' 

 ירושלים

 ./ג.נ.,א

 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום אישור

, ________, נציג המציע ______________, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל אני

המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה, ובכללם כי עובדי המועסקים על ידי, 

 החוקים המפורטים להלן: 

 1945)הודעה(,  יד משלוח ומחלות תאונות פקודת -

 1946, בעבודה הבטיחות פקודת -

 1949 -"טתש(, לעבודה)החזרה  המשוחררים החיילים חוק -

 1951-"אתשי, ומנוחה עבודה שעות חוק -

 1951-"אתשי, שנתית חופשה חוק -

 1953-"גתשי, החניכות חוק -

 1953-"גתשי, הנוער עבודת חוק -

 1954-"דתשי, נשים עבודת חוק -

 1954-"דתשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק -

 1958-"חתשי, השכר הגנת חוק -

 1959-"טתשי, התעסוקה שירות חוק -

 1967-"זתשכ, חירום בשעת עבודה שירות חוק -

 1995-"התשנ[, משולב]נוסח  הלאומי הביטוח חוק -

 1957-"זתשי, קיבוציים הסכמים חוק -

 1987-"זתשמ, מינימום שכר חוק -

 1988-"חתשמ, בעבודה ההזדמנויות שוויון חוק -

 1991-"אתשנ(, כדין שלא)העסקה  זרים עובדים חוק -

 1996-"ותשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק -

 1998-"חתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות וויוןש לחוק' ד פרק -

 1998-"חתשנ, מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף -

  1957-הסכמים קיבוציים, תשי"ז חוק -

 2001-"אתשס, ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק -

 2000-"אתשס, גנטי מידע לחוק 29 סעיף -

  2002-"בתשס(, עבודה)תנאי  לעובד הודעה חוק -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
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 2006-"ותשס, חירום בשעת עובדים על הגנה חוק -

-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין(, תשנ"ז5סעיף  -

1997 

 2001-ימים, התשס"אחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוי -

 במהלך עובדיו לכל סוציאליים ותשלומים שכר תשלומי מבחינת חובותיו בכל יעמוד כי מתחייב המציע -

 .ההתקשרות

 

 

 המציע וחותמת חתימה                                                מלא שם                                                    תאריך

 

 "דעו אישור

 הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________  אני

.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את ת

 האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה. 

   

 "דעו חתימת "דעו שם ךתארי

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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נספח א'3 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 
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נספח א'4 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור 

: ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 הפניםמשרד 

  2קפלן רח' 

 ירושלים

 א.ג.נ

הנדון: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

 אהיה וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר.ז. __________________ ת"מ __________ הח אני

:כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 הפנים משרד עם להתקשר המבקש הגוף שהוא_________________  בשם זה תצהיר נותן הנני .1

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה המציע)להלן: " זה מכרז במסגרת

 בשם המציע. 

 2/2022 'מס מכרז לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .2

. משרד הפנים ידי על כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז נשוא השירותים ביצוע ולצורך

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

חתימה וחותמת המציעשם מלא של החותם בשם המציעתאריך

"דעו אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _______________ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את  על פי תעודת זהות מס' ____________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו

האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה.

חתימה וחותמתשם מלא של עו"דתאריך
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נספח א'5 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז 
 תצהיר                

אני הח"מ_________________ מס ת"ז _____________ המוסמך להתחייב בשם המציע 

 _____________________ מצהיר בזאת כי: 

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

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

הכמויות ו/או הפרטים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,  .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

הכמויות ו/או הפרטים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז  .4

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

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

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

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

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

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 אישור עורך הדין

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

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ואח

 יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

          _____________             ______________________         _____________     

 ומספר רישיון עורך דין                חתימת עורך הדיןחותמת   תאריך                 
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נספח א'6 תצהיר בדבר עמידה בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 דרך ייעשו זה תצהיר לפי כנדרש החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד של הכללי המנהל אל פניות

 .mateh.shiluv@economy.gov.il: ל"בדוא, בעבודה מוגבלות עם אנשים לשילוב המטה

 .1700507676 :טלפון, info@mtlm.org.il: ל"דוא כתובת, למעסיקים התמיכה למרכז לפנות ניתן לשאלות

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

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

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

עורך התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור 

י מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. __________________. אני מצהיר/ה כי הננ

במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

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

 אותן.  

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

:במשבצת המתאימה( xלסמן 

 עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע.

 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע.

:במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

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

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

.ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

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

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים

חתימה וחותמת המציעשם מלא של החותם בשם המציעתאריך

אישור עורך הדין

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

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

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

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

____________________       ____________________        ____________________

חתימה חותמת ומספר רישיון                 תאריך

file:///C:/Users/hereem/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Hseranef/mateh.shiluv@economy.gov.il
mailto:info@mtlm.org.il
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נספח א'7 אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב בשם המציע

אני החתום מטה, עו"ד __________, אשר כתובתו _____________________________, מאשר בזאת כי 

הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי  -למתן שירותי יעוץ הנדסי  2/2022החתומים על מסמכי מכרז מס' 

: החתומים פרטי, הפנים, שפרסם משרד   התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

"ז ת פי עלה/הם /זיהיתיו אשר(, וחתימה חותמת.ז., ת_______________________________ )מר/גב', 

( המציע________________ )שם  המציע מטעם החתימה מורשיהיא/הם /הוא_____________,  שמספרה

.המציע את מחייבתה/תם /וחתימתו

________________________ ________________________ _______________________

 חתימה וחותמת דין-שם מלא ומ.ר של עורך תאריך
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נספח א'8 - תצהיר עסק בשליטת אישה 

 

 תצהיר  

אני החתומה מטה, גב' _______________, נושאת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

"(, הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה המציע________________________ )להלן: " .1

 .1992-בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב

ת.ז ______________, אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _______________  .2

_______________ ת.ז ____________, ________________ ת.ז ______________ )מחקי 

 את המיותר(.

  ב. לחוק חובת 2מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעיף

 .1992-המכרזים, תשנ"ב

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

 

_________________                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                    תאריך             

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיעה בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

עצמה על ידי תעודת זהות מספר __________________, גב'______________, שזיהתה 

____________, ואחרי שהזהרתיה כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

 

___________            _______________       _________________________ 

 חתימה                   חותמת ומספר רישיון עורך דין               אריך ת      
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נספח א'9 – תעריפי יועצים 

 

 תעריפים לתשלום –יועצים לניהול )מקצועות שונים(  .1

 תעריף מרבי סוג יועץ

 1יועץ  .1.1

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: .1.1.1

 בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי; .1.1.1.1

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.1.2

 הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ;

בבעלותו משרד או שהוא שותף במשרד  .1.1.1.3

יועצים )עובדים מקצועיים(  3המעסיק לפחות 

אשר עבודתם מתבצעת במשרד שבבעלותו )או 

 במשרד בו הוא שותף(.

 או

 שני התנאים הבאים, במצטבר:יועץ העונה על  .1.1.2

 תואר דוקטור לרפואה.בעל  .1.1.2.1

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.1.2.2

 ההתמחות הנדרש.

 

שקלים   327עד 

 חדשים לשעה

 2יועץ  .1.2

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:

 : במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.2.1

בעל תואר  מהנדס או בעל תואר שני או  .1.2.1.1

 שלישי;

שנים בתחום  7בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.2.1.2

 הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. 

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.2.2

 בעל תואר אקדמאי ראשון; .1.2.2.1

שנים בתחום  10בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.2.2.2

 הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

שקלים   290עד 

 חדשים לשעה

 3יועץ  .1.3

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 בעל תואר אקדמאי; .1.3.1

שנים בתחום הרלוונטי בו  10-5בעל ניסיון מקצועי של  .1.3.2

 נדרשת עבודת הייעוץ.

שקלים חדשים  201עד 

 לשעה
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 תעריף מרבי סוג יועץ

 4יועץ  .1.4

 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.4.1

 בעל תואר אקדמאי; .1.4.1.1

שנים בתחום  5בעל ניסיון מקצועי עד  .1.4.1.2

 הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

 או

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים,  .1.4.2

 בעל  תואר  מקצועי  מוכר; .1.4.2.1

שנים בתחום  5בעל ניסיון מקצועי מעל  .1.4.2.2

 הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

שקלים חדשים  151עד 
 לשעה

 5יועץ  .1.5

 :במצטבריועץ העונה על שני התנאים הבאים, 

 בעל תואר מקצועי מוכר; .1.5.1

שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת  5בעל ניסיון מקצועי עד  .1.5.2

 עבודת הייעוץ.

 

שקלים חדשים  114עד 

 לשעה
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נספח א'10 אישור רואה חשבון – למציע שהינו תאגיד 

 _______________ תאריך:
 לכבוד

 
 ]שם המציע[ ______________

 

 בדוחות הכספיים  היעדר הערת "עסק חי" חשבון עלאישור רואה הנדון: 

 כדלקמן: הרינו לאשרלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "המציע"( 
  

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________. .1

 
 :2.2-ו 2.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

 
___, בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ___ .2.1

 משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם ביום _______. 
 

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום ______, בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי  .2.2
 רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבקרים האחרים נחתם ביום ______.

 
המבקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית  דוח רואי החשבון .3

 תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(.
 
קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן  .4

 ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.
 
לעיל, מידע על  4עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף  .5

לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של שינוי מהותי 
 המציע "כעסק חי" )**(.

 
 
אי של לשכת רובדבר העסק החי  570 )ישראל( כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת –" עסק חי" ,זה אישורלעניין  )*(

 בישראל. חשבון
 

כי אז אין  ,חודשים 3 -חלפו פחות מרואה החשבון על דוח רואה החשבון המבקרים אם מאז מועד חתימת  )**(
 .5 -ו 4דרישה לסעיפים 

 
 בכבוד רב,                                                  

                                                                                                         ___________________ 
 

 חשבוןרואי         

 
 הערות: 
 זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת  נוסח

 .2020רואי חשבון בישראל בדצמבר 

  רואי החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד.  
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נספח א'11 – תצהיר בדבר סווג בטחוני 

 

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

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

 

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

. אני מצהיר/ה כי הנני משרד הפנים____ עבור לאספקת ________________ 2/2022עורך התקשרות מספר 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 (:יש לסמן החלופה הנכונהאני מצהיר כדלהלן )

 :'חלופה א 

 .)סודי ביותר( בתוקף אשר ניתן על ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ( 3הכשר ביטחוני ברמה אני מחזיק ב .1

לתוצאות הברור שנעשה מול השב"כ, יגברו  המתחקרבמידה ותימצא סתירה בין הצהרת ידוע לי כי  .2

 הנתונים שיועברו למשרד ע"י השב"כ.

 תפסל. י, הצעת)סודי ביותר( 3הכשר ביטחוני ברמה במידה וימצא המשרד כי איני מחזיק  .3

  בחלופה:' 

 .ידי שירות הביטחון הכללי )שב"כ( )סודי ביותר( בתוקף אשר ניתן על 3הכשר ביטחוני ברמה איני מחזיק ב .1

הביטחוני בהתאם לדרישות  לעבור הליך הכשרו שלים קבלת הכשר ביטחוני כאמורלה אני מתחייב לפעול .2

יום מכניסת ההסכם  120, בתוך המוגדרות על ידי הרשות ועל ידי הגורם המנחה בשירות הביטחון הכללי

 , במידה ואזכה במכרז.לתוקף

, לא יקבל היועץ מטעם הזוכה את הסיווג היום ממועד ההודעה על הזכיי 120ותוך במקרה ידוע לי כי  .3

 הביטחוני האמור, המשרד יהיה רשאי לעבור למציע הבא עם הניקוד הגבוה ביותר וכן הלאה.

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

_________________                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                    תאריך             

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 

על ידי תעודת זהות מספר  ו__________________, גב'______________, שזיהה עצמ

היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ילהצהיר את האמת וכי  וכי עלי ו____________, ואחרי שהזהרתי

 עליה בפני. םדלעיל וחת ועשה כן, אישר את נכונות הצהרתיאם לא 

 

___________            _______________       _________________________ 

 חתימה                   חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך       
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נספח א'12– מפות דרום וצפון לשטחים ללא שיפוט 
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 נספח א'13 פירוט העסקים לגביהם ידוע במועד פרסום המכרז כי יידרש לגביהם שירות כאמור במכרז זה
 

 :מחוז צפון
 .85תחנת דלק דור אלון בצומת מורן )אזור צומת חנניה( כביש          ·
 )עמית כמאל( 7תחנת דלק ותדלוק בצומת          ·
 מיכל כלורינטור באתר צלמון )חברת מקורות(         ·
 צלמון )חברת מקורות(  מיכל סולר באתר         ·
 בכניסה למועצה מקומית מגדל.  תחנת דלק סביונית         ·
 89נ.ר מעיליא בע''מ, כביש   תחנת דלק ותדלוק         ·
 מחצבה באזור טורעאן,         ·
 מחצבת כנרת של קיבוץ כנרת,         ·
 מחבצת כפר גלעדי         ·
 מחצבה בגלבוע באזור מעין חרוד.         ·

  
 :מחוז חיפה

 אסדת הגז לוויתן         ·
 אחסנת חומ"ס -נמל חדש במפרץ          ·
 תחנת תדלוק –נמל חדש במפרץ          ·
 אז"ת קיסריה –פעל כלל בטון מ         ·
 אז"ת קיסריה –מפעלי חמצן וארגון בע"מ          ·
 אז"ת קיסריה – אספקה טכנית למפעלים ומוסכים -אחסנה  -וירט בע"מ         ·

  
 :מחוז מרכז

 ייצור תכשירים וציוד רפואי )איזוטופיה בע"מ(         ·
 וטי פרי שותפות מוגבלת(היינמן די -ייצור תמרוקים )ג'ייי אר          ·
 מרכז גרעיני שורק         ·
 שפד"ן         ·
 מיכלי דלק )מרקורי תעופה ישראל בע"מ(         ·
 תחנות דלק/תדלוק )פז, דור אלון, דלק מנטה( 9         ·
 שינוע דלק )רשות שדות התעופה(         ·
 תחנת כוח )רשות שדות התעופה(         ·
 בתי קירור )אוברסיז קומרס בע"מ; סוויספורט; ממן( 5         ·
 תחנת מעבר לפסולת )חן המקום בע"מ(         ·
מט"ש )רותם טכנולוגויות ופתרונות אקלוגיים בע"מ; מי אזור דן אגודת מים שיתופית חקלאית          ·

 בע"מ; מי מנשה; אורמידן(
 הובלת שפכים )רשות שדות התעופה(         ·
 תיקון ושיפוץ )אל על( -כלי טיס          ·
 תיקון ושיפוץ )אל על( -כלי רכב          ·
 שינוע בינלאומי בע"מ; החברה המאוחדת לתיירות בע"מ( - ups מוסכים ) 5         ·
 אחסון חומ"ס )איסורד בע"מ(         ·
 ייצור מוצרי מתכת )אל על(         ·

  
 :מחוז תל אביב

 חיריה – RDF עלמפ         ·
 תחנת מעבר לפסולת         ·

  
 :מחוז דרום

 מחצבה. –יהוא חרסיות בע"מ          ·
 מחצבה.–מ.פ מחצבים בע"מ          ·
 דלק שינועו בצנרת. –מיקשר ימי אשדוד          ·
 חברת החשמל. – PRMS נתג"ז         ·
 ליבנה-בריכה שחיה בישוב שני         ·
 יתיר יקב         ·
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נספח ב' הצעת מחיר 
 

 )ההצעה המלאה תוכנס למעטפה נפרדת(

מס' _________ מורשי חתימה -__________ נושאי ת.ז. מס' ____________ ו -אנו הח"מ _________ ו
 מטעם ___________ הרשום אצל ________________ שמספרו __________ )להלן: "המציע"(.

 

ולהכניס את המסמך למעטפת המחיר, שהינה מעטפה לאחר מילוי ההצעה יש לחתום במקומות המיועדים  .1

 נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה, בהתאם להוראות המכרז.

מודגש, כי אין לציין את הצעת המחיר על גבי מסמכי המכרז, אלא רק במסגרת הצעת המחיר אשר תוכנס  .2

 למעטפה הנפרדת.

נדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון והניהול של הספק, יובהר, כי התמורה ה .3

תשלומי הוצאות, עלויות כח אדם, ציוד וחומרים, זכויות סוציאליות והפרשות מעביד וכל התוספות, לרבות 

א, רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ, בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם ל

 ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז. 

 המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר. .4

התשלום לספק יתבצע בהתאם לביצוע בפועל לשביעות רצון המזמין ובהתאם לתמורה הנקובה ליחידה,  .5

 מוכפל במספר היחידות שניתנו בפועל.

 המחיר המוצע יהיה תקף לכל כמות שתוזמן. .6

 ביחס לרכיבים המשולמים בהתאם לדיווח שעתי: הוראות .7

 המציע ינקוב בתעריף עבודה שעתי להלן. .7.1

במידה והספק מבחין כי הוא עומד לחרוג ממסגרת השעות שהקציב המשרד לביצוע מטלה מסוימת,  .7.2

עליו לקבל אישור המזמין מראש ובכתב לחריגה זו. היעדר אישור עלול להביא לאי תשלום בגין 

 החריגה.

המזמין יהיה הגורם הסופי אשר יקבע באשר לסוג היועץ בכל הנוגע לתשלום לאחר הזכייה. במידה  .7.3

והמשרד ימצא על סמך המפורט בהצעה, כי סוג היועץ נמוך משצויין על ידי המציע, הצעת המחיר 

, במידה והתעריף שהוצע גבוה מהתעריף ולאחר הזכייהתשוקלל כפי שהוצע על ידי המציע, 

לסוג היועץ שנקבע ע"י המשרד,  המשרד יהיה רשאי להפחית את התעריף לתעריף המקסימלי 

 המקסימלי המתאים לסוג היועץ שנקבע על ידי המשרד. 

 האמור לעיל נתון לקביעתו הסופית והבלעדית של המשרד ולמציע לא תהא כל טענה בגין כך. .7.4

המציע יגיש את הצעת המחיר בהתאם לטבלאות המפורטות להלן בלבד, ללא תוספות או מחיקות. על  .8

המציע למלא את המחירים עבור כל אחד מהשירותים המפורטים  בטבלה. ועדת המכרזים רשאית לפסול 

הצעת מחיר שהוגשה במתכונת שונה מהטבלה המפורטת לעיל כולל הכנסת תוספות או מחיקות בטבלה  

 או הצעה שלא מולאו בה מחירים עבור כל אחד מהשירותים שבטבלה. /ו

 .תפסלהצעה שתחרוג ממחירי המינימום או המקסימום הנקובים בטבלה שלהלן,  .9

 " עבור אחד מהפריטים או יותר, תיפסל על הסף.0הצעה בגובה " .10

 

 הצעת המחיר .11

 

 :(30%)משקל רכיב זה מהצעת המחיר יעמוד על  הצעת מחיר ביחס לעלות שעת עבודה .11.1

לרמת היועץ הרלוונטית ליועץ  אני מציע בזה הנחה בשיעור על התעריף לעבודה מתמשכת .11.1.1

 למכרז( כלהלן: 9)ראו נספח א' המוצע בלבד
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 סוג מציע

תעריף 
שעתי 

 מקסימאלי
  ללא מע"מ

A 

אחוז הנחה 
מוצע 

 בספרות
X 

 הנחהמחיר שעתי מוצע ללא מע"מ ולאחר 
H 

מחיר שעתי מוצע כולל 
 מע"מ

 ____ = X = ____% H= A*(1-X/100) = ____ Pvat = H*1.17 ₪ 290 2יועץ 
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 :(70%)משקל רכיב זה מהצעת המחיר יעמוד על  הצעת מחיר לרכיבים המשולמים בהתאם לתפוקה .11.2

  הצעת המחיר לרכיבים אלו תכלול את כלל הפעילות הנדרשת לצורך ביצוע התפוקה, לרבות

 ישיבות, נסיעות, הגשת טיוטות, דו"חות להערות, תכתובות, שיחות, ישיבות ועוד. 

 רכיב לתמחור 

)מחירי המינימום ומקסימום הינם ללא 
 מע"מ(

סעיף 
רלוונטי 
 במכרז 

הצעת מחיר 
ליחידה )ללא 

 N    מע"מ(

מספר 
יחידות 

מוערכות 
 לשנה

מפעלים 
 ביטחוניים

U1 

מספר 
יחידות 

מוערכות 
 לשנה
אזורים 
 גליליים

U2 

סה"כ הצעת 
 מחיר ללא מע"מ

N*(U1+U2) 

  עדכון פרק במפרט תנאים

אחת המשרד צופה כי רכיב זה יידרש 
 .למספר שנים

  

3.4.2 

 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  2820מסך של  

תעלה על סך ולא 
 ₪ 4300של 

1 

 

 

0 
 ₪ ________ 

 

 כולל דוח סיור שינויים בעסק

  
3.4.9 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  1000מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 1700של 

10 4 
 ₪ ________ 

 

 ללא סיור חוות דעת שינויים בעסק

  
3.4.9 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  250מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 510של 

20 8 
 ₪ ________ 

 

בדיקת דיווחי מצאי חומרים לפי תקנות 
 מפעלים מסוכנים

 

3.4.14 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  250מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 510של 

50 20 
 ₪ ________ 

 

 דוח סיכום שנה להצגת הפערים במפעלים 

  
3.4.12 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

1 0 
 ₪ ________ 
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 ₪  1000מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 2150של 

 כתיבת תנאים ברישיון עסק למפעל

 
3.4.2 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  250מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 1000של 

5 0 
 ₪ ________ 

 

כתיבת חוות דעת על השגה בנושא חומרים 
 מסוכנים והערכות לחירום

 

3.4.8 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  510מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 2150של 

2 0 
 ₪ ________ 

 

 דוח תיחקור תאונה בחומרים מסוכנים 

 
3.4.11 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  1700מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 6800של 

3 0 
 ₪ ________ 

 

כתיבת תבנית/מפרט בדיקה לעניין תקנות 
מפעלים מסוכנים ותנאי רישיון העסק 

 העוסקים בחומרים מסוכנים

 

3.4.4 

3.4.5 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  510מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 1000של 

2 0 
 ₪ ________ 

 

בדיקת תיק מפעל ללא ביקורת/סיור דו"ח 
 במפעל

 

3.4.14 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  510מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 770של 

10 8 
 ₪ ________ 

 

 ביקורת מפעל זעיר

 
3.4.6 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  650מסך של  

על סך ולא תעלה 
 ₪ 2050של 

1 9 
 ₪ ________ 

 

 ביקורת מפעל קטן

 
3.4.6 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  1500מסך של  

8 7 
 ₪ ________ 
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ולא תעלה על סך 
 ₪ 3100של 

 נונייביקורת מפעל ב

 
3.4.6 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  3000מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 5650של 

7 5 
 ₪ ________ 

 

 ביקורת מפעל גדול 

  
3.4.6 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  4500מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 6900של 

18 3 
 ₪ ________ 

 

ביקורת מתחם משולב )מתחם המכיל 
 מספר מפעלים תחת רישיון עסק אחד(

 

3.4.6 

 ₪ ________ 

הצעת מחיר 
ליחידה לא תרד 

 ₪  5800מסך של  

ולא תעלה על סך 
 ₪ 8000של 

2 0 
 ₪ ________ 

 

   סה"כ ללא מע"מ

   (17%מע"מ )

   סכום זה ישווה בין המציעים –( Pסה"כ כולל מע"מ )



 

 

 

 
 

 על החתום:
 

                                                ______________________________________ 
 תאריך                                                                       המציעחותמת       

 
_______________                ___________                     ________________ 

 שם מורשה החתימה                חתימת מורשה חתימה                           תאריך           
 

_______________                 __________                      ________________ 
 חתימת מורשה חתימה                           תאריך                           שם מורשה החתימה

 
 

 אימות חתימה
 

מאשר בזה שהמציע ___________  ______________עו"ד שכתובתי  ____________ אני הח"מ
וכי ה"ה  __________ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם 

_______________ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו,  -___________________ ו
 .ת כן ולחייב את המציע בחתימותיהםמוסמכים לעשו

      ___________________                                   ____________________ 
 תאריך                                                                                 עו"ד

 

 

 

 
 

נספח ג' הסכם 

הסכם למתן שירותים 

שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _____ 
בין: 

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל 
המיוצגת על ידי המנהל הכללי והחשב של משרד הפנים 

כתובת: רחוב קפלן 2, ירושלים 
)להלן: "המשרד"( 

מצד אח
לבין: 

שם : _______________________ 
כתובת: ________________ 

מס' רישום )עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות(: _____________ 

אצל רשם: _________________ 

באמצעות ______ נושא ת.ז. __________ ו- ________ נושא ת.ז. _____________ המוסמכים לחתום
בשמו 

)להלן: "נותן השירותים"( 
מצד ש

מבוא 
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הבטחת עמידה בהוראות החוק  -למתן שירותי יעוץ הנדסי  2/2022מכרז מס'  –והמשרד פרסם מכרז  הואיל
 )להלן: "המכרז"(.  בעיסוק בחומרים מסוכניםומפרטי התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  להסכם זה א'כנספח מצ"ב העתק של המכרז 

 
זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המשרד  ונותן השירותים והואיל

בהתאם להוראות המכרז, והמכרז  שפורטווהתחייב לפעול וליתן את השירותים מיום __________ 
 . הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו

להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד  ב'כנספח  העתק של הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מצ"ב
 (; להלן: "ההצעה"מהסכם זה )

 

במכרז, בהצעה  יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים נותן השירותים והצדדים מעוניינים כי  והואיל
)להלן:  במכרז ובהצעה לרבות  זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  זה בהסכם

 ;"השירותים"(

 

בין המשרד לבין  והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד  והואיל
מים התקשרות במסגרת יחסי עובד , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולנותן השירותים

 מעביד;

 ;והתחייבות המשרד על פי הסכם זה מתוקצבת בתקנה __________  של תקציב המשרד   והואיל
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 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 וא והסכם זה המב .1

זה ניתנות לשם התמצאות  הסכםכותרות הסעיפים ל המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1
 .הז הסכםוהן לא תשמשנה לפרשנות 

 ויקרא כיחידה אחת עימו. המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מ הז הסכם .1.2

 . במכרזיהיו למונחים המפורטים בו את הפרוש והמשמעות המוקנים להם  הז הסכםב .1.3

הוראות מ ועכדי לגרסכם זה , אין בהוראות ההמכרזעל הוראות להוסיף באות  סכם זההוראות ה .1.4
כהקלה או כויתור על  הסכם זהולא ייחשב האמור במכרז ומכל סעד לו זכאי המשרד על פי המכרז ה

 . מכרזהוראה מהוראות ה

ישימות  המחויבים וככל שהן יחולו בשינויים הז הסכםשלא צוטטו או שלא יושמו ב מכרזהוראות ה .1.5
 . הז הסכםעל הוראות 

סכם יחולו הוראות ה הסכם זהלבין הוראות  המכרז הוראות במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין .1.6
 , אלא אם נאמר במפורש אחרת. זה

 הצהרות הצדדים .2

כי ההוצאה וההרשאה  1985-המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה .2.1
  .על ידי המשרדלהתחייב הכרוכים בהסכם זה תוקצבו 

ל פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר ע .2.2
ין רוחני ילמשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנ

 של צד ג' כלשהו.

עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים  .2.3
וש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת ומשאבי האנ
 השירותים.  

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים,  .2.4
ר בכתב בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדב

 ידי נציג המשרד המוסמך. -מראש על

התנהלות מבזה של נותן השירותים בעת מתן , 7.4.1.7בהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה  .2.5
השירותים, כלפי אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות, 

 .פרת הסכםתהווה עילה לשימוע, ובמקרים חמורים תהווה עילה לה

 היתרים רישיונות ואישורים  .3

הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם כי נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת  .3.1
להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים 

 מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש. 

מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  .3.2
בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן 

 ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים. 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד  .3.3
 על נספחיו. זה שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  .3.4
 המפורטים בהסכם זה. 
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 תקופת ההסכם .4

 תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שייחתם עם הזוכה הינה לשנה מיום חתימת החשב על ההסכם.  .4.1

למשרד בלבד שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות  נוספות של עד  .4.2
שנים )במצטבר(. בכפוף לצרכי המשרד, אישור התקציב, מגבלות התקציב, הוראות כל דין לרבות  5

ציב, חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו ושביעות הרצון של נציג המזמין חוק התק
 מפעילותו של הזוכה.

המשרד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה  .4.3
 ימים מראש.  30של 

יהיה  –ע על ידו שוע פשל ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצ יסודיתבמקרה של הפרה  .4.4
  המשרד, באישור המנהל הכללי, רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד  .4.5
 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. –כבכל עניין אחר  –יהיה רשאי לפעול בעניין זה 

ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את נותן השירותים -ול ההסכם עלבכל מקרה של ביט .4.6
או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד  לביטול 

 ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל  .4.7
השייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד להפסקת ההסכם, ללא החומר שברשותו ו

דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה 
 שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

לאחר הפסקת  למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם .4.8
 הסכם זה.

 מקום ביצוע השירותים, זמן ביצועם ורמתם .5

  בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מקום מתן השירותים .5.1

הרשות בידי המשרד להורות לנותן השירותים  בהתאם למפורט במפרט המכרז.זמני מתן השירותים:  .5.2
 שונים. לספק את השירותים בזמנים 

 ים ברמה הגבוהה ביותר.נותן השירותים מתחייב לספק את השירות .5.3

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים במקצועיות, במיומנות ובנאמנות כלפי המשרד תוך  .5.4
 הקפדה על האינטרסים של המשרד וענייניו.

 לשם ביצוע השירותים, נותן השירותים מתחייב, בין השאר, כדלקמן: .5.5

 טעמם.לקיים פגישות ככל שיידרש עם בעלי התפקידים במשרד או מי מ .5.5.1

 להעביר למשרד דו"חות על פי דרישה. .5.5.2
 

 ידי נותן השירותים -השירותים שיינתנו על .6

למתן שירותי בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין בזה המשרד מאת נותן השירותים  .6.1
הבטחת עמידה בהוראות החוק ומפרטי התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני  -שירותי יעוץ הנדסי 

 כמפורט בהסכם זה על נספחיו.        בחומרים מסוכניםבעיסוק 

מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות  נותן השירותים .6.2
 , להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין. המשרד
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 .ידים שבושום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפק .6.3

למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש  בזאת כי המשרד אינו מתחייב בשום אופן לפנות לנותן השירותים  .6.4
באיזה זמן מן הזמנים במסגרת הזמנת עבודה למתן השירותים נשוא הסכם זה. פנייה במסגרת הזמנת 

דעתו עבודה לקבלת שירותים מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצרכי המשרד לרבות לשיקול 
 המקצועי של המשרד.  

מוסכם ומוצהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת נותן  .6.5
השירותים, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן שאינו בלתי משמעותי וזניח, את 

 העלות הכלכלית של מתן השירותים. 

ידו בהצעה -שהוצע על היועץתים נשוא הסכם זה באמצעות נותן השירותים מתחייב לבצע את השירו .6.6
 "(.היועץ" –)להלן 

ונותן  היועץמבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי המשרד יהא רשאי לדרוש את החלפת  .6.7
 השירותים יהיה חייב להיענות לדרישות המשרד.

ליתן השירותים  היועץאו במקרה ואין באפשרות  היועץבכל מקרה בו יבקש המציע להחליף את  .6.8
לפנות למשרד בכתב  נותן השירותיםלמשרד בהתאם למסמכי המכרז, ההצעה וההסכם, יהא על 

יום מראש, המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו  30חדש ע"י המשרד, לפחות  יועץבבקשה לאישורו של  
 או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

מה עים למבצע  כמפורט במסמכי המכרז ולקבל ניקוד דוהמוצע יהא לעמוד בתנאי הסף הקבו היועץעל  .6.9
 שאין באפשרותו ליתן שירותים למשרד. היועץ באמות המידה לניקוד אותו קיבל

שאין  יועץעומד בדרישות הסף והאם הניקוד שקבל דומה לניקוד אותו קיבל ה יועץההחלטה אם ה
 באפשרותו ליתן את השירותים למשרד, הינה בשיקול דעתו המוחלט של המשרד בלבד.

 פיקוח המשרד .7

לפקח על ביצוע  נותן השירותים מתחייב לאפשר לנציג המשרד או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, .7.1
 השירותים.  המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על 

 ת המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירותים. נותן השירותים מתחייב להישמע להוראו .7.2

או להורות לנותן  מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך  .7.3
 השירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

 העדר זכות ייצוג .8

, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן .8.1
או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים המפורטים 

 בהסכם זה. 

נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד  .8.2
 יף זה. או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסע

             ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.  .8.3

 העסקת עובדים וקבלני משנה .9

ים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על /העסיק נותן השירותים עובד .9.1
 . 1987-ים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז/העובד

להעסיק עובדים מסוימים; וכי  לנותן השירותיםמובהר ומודגש בזאת כי למשרד אין זכות להורות  .9.2
 . לנותן השירותיםמסורה לחלוטין  אשר באמצעותם יינתנו השירותים למשרדהעובדים  זהותשאלת 

להפסיק את עבודתו של לנותן השירותים כמו כן מובהר ומוסכם כי המשרד לא יהיה רשאי להורות  .9.3
מהעובדים. עם זאת, התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או מי 

תחשב  – במשרדלהוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה 



62 

 

 . נותן השירותיםכהפרת הסכם זה על ידי 

נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  .9.4
  .1952 -התשי"ג

 שימוש בכלים ובחומרים .10

ספקת השירותים, יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם  .10.1
 אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.

ספקת השירותים, יהיו מסוג אכל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך  .10.2
 ספקת השירותים בהתאם להסכם זה.איג ליהמתאים ללא ס

לכל דבר  –מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב  .10.3
 כהפרת הסכם זה. –ועניין 

 ענייניםניגוד איסור פעולה מתוך  .11

נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום  .11.1
 פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

 -לדעת המשרד  –על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  .11.2
 .ספקת השירותים למדינה לפי הסכם זהאמשום פגיעה ב

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסורה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו  .11.3
לקבוצות  מכל סוג שהוא מספקים שירותיםוליועץ, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות 

 ולמפעלים המפורטים בהמשך, לרבות חברות בת שלהן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסורה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו  .11.4
ולמפעלים המפורטים לקבוצות הפיקוח האחרונות שירותים בתחום  בשנתיים בצעו, אשר וליועץ

 ., לרבות חברות בת שלהןבהמשך

יבחר כזוכה במסגרת המכרז המציע, היועץ, עובדיו וכל הפועלים מטעמו מתחייבים כי במידה והמציע  .11.5
במהלך תקופת מתן השירותים ולא יספקו שירותים בתחום  הם לא יספקו שירותים מכל סוג שהוא

לקבוצות ולמפעלים המפורטים בהמשך, לרבות חברות  הפיקוח שנה מתום מתן השירותים למשרד
 בת שלהן.

בע"מ לרבות קבוצת תעש הגופים הנכללים בקבוצת התעשייה האווירית, בקבוצת אלביט מערכות 
מערכות בע"מ,  בקבוצת רפאל מערכות בע"מ, נצר השרון בע"מ, תומר חברה ממשלתית בע"מ, תעשיות 
חרושת חומרי נפץ בע"מ, מפעל מנועי בית שמש בע"מ, מפעל רשף טכנולוגיות בע"מ, מפעלי נשק ישראל 

 בע"מ.

כל ניגוד עניינים בינו או בין  נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים .11.6
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העיסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת 
טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר 

סקים השירותים, זולת במסגרת מתן כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עו
"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד ניגוד ענייניםהשירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "

 עניינים כאמור.

היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד  עניינים, ידווח נותן  -לא יימצא נותן השירותים בניגוד עניינים  .11.7
 שרד המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות המשרד בנדון.השירותים על כך מיד לנציג המ

 התמורה .12

בהתאם להצעת תהיה על נספחיו ספקת השירותים לפי הסכם זה אהתמורה שישלם המשרד עבור  .12.1
 לאמור להלן:המחיר של נותן השירותים בנספח ב' למכרז ובהתאם 

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -עדכון פרק במפרט תנאים  .12.1.1
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 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -בעסק כולל דוח סיור שינויים .12.1.2

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -חוות דעת שינויים בעסק ללא סיור .12.1.3

בתוספת ₪ _____________  -בדיקת דיווחי מצאי חומרים לפי תקנות מפעלים מסוכנים  .12.1.4
 מע"מ.

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -דוח סיכום שנה להצגת הפערים במפעלים  .12.1.5

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -בת תנאים ברישיון עסק למפעל כתי .12.1.6

_____________  -כתיבת חוות דעת על השגה בנושא חומרים מסוכנים והערכות לחירום  .12.1.7
 בתוספת מע"מ.₪ 

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -דוח תיחקור תאונה בחומרים מסוכנים  .12.1.8

סוכנים ותנאי רישיון העסק העוסקים כתיבת תבנית/מפרט בדיקה לעניין תקנות מפעלים מ .12.1.9
 בתוספת מע"מ.₪ _____________  - בחומרים מסוכנים

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -דו"ח בדיקת תיק מפעל ללא ביקורת/סיור במפעל  .12.1.10

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -ביקורת מפעל זעיר  .12.1.11

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -ביקורת מפעל קטן  .12.1.12

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -פעל בינוני ביקורת מ .12.1.13

 בתוספת מע"מ.₪ _____________  -ביקורת מפעל גדול  .12.1.14

 -ביקורת מתחם משולב )מתחם המכיל מספר מפעלים תחת רישיון עסק אחד( .12.1.15
 בתוספת מע"מ._____________ ₪ 

  .בתוספת מע"מ לשעת עבודה₪ ______________   -שעת עבודה  .12.1.16

 יקבע בהזמנת הרכש שתחתם על ידי מורשה חתימה.ר המאושהיקף ההתקשרות  .12.2

 דרך תשלום התמורה .13

מלווה בדין וחשבון על (, "דרישת תשלום")להלן:  חשבוןשרד יעביר נותן השירותים למאחת לחודש  .13.1
  .השירותים ו/או המוצרים שסופקו על ידו

בחלקן. לא אישר  הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון במלואן או  .13.2
 המשרד את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה. 

על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן הדו"ח  .13.3
 ליו. ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים ע

 ידי נציג המשרד. -על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית לאחר אישור דרישת התשלום על .13.4

ואושר ע"י נציג המשרד,  ,תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום המקובל על ידי המשרד .13.5
 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למזמין, ובהתאם להוראות החשב הכללי. 45 -ייעשה, לא יאוחר מ

 ורים במועדי תשלום יישאו ריבית כמפורט בחוק.פיג .13.6

. נותן השירותים מתחייב לשאת על מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .13.7
חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות 

 זכויות סוציאליות. תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין 

לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק  .13.8
 הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו. 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.  .13.9
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הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לנותן  למען .13.10
 השירותים עקב מתן השירותים. 

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום  .13.11
והנחיות החשב הכללי  עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ

הרלוונטיות. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי 
 .להסכם זהוכמפורט בנספח 

 הצמדה .14

, תעריפי היועצים של החשב הכלליל שמשולמת שהתאם לדיווח שעתי, בהתאםהצמדת התמורה  .14.1
  תוצמד לתעריפי היועצים שמפרסם החשב הכללי, במועדים בהם יעודכנו תעריפי החשכ"ל מעת לעת.

 עדכון התעריף ייקבע לפי החודש בו בוצע השירות.

 תאריך הבסיס יהיה מועד החתימה של המשרד על ההסכם.

 הצמדת רכיבי התמורה המשולמת לפי תפוקות תעשה בהתאם לאמור להלן: .14.2

 למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות שלהלן ולהוראות החשב הכללי:התמורה תוצמד 

 הגדרות בנושא הצמדה .14.3

שירות או הנכס, הערך  אתנועד להתאים  אשרבמסגרת התקשרות,  הנערךהסדר  – הצמדה .14.3.1
מחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ה

אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה  תלוייםלתי ישראל או פרסומים רשמיים וב
 . הבסיס לתאריך ביחס הקובע בתאריך המדד ערך השוואת ידי על מחושבת

 .מוגדרת תקופה עבור ההצמדה תשלום לצורך, הקובע המדד נקבע פיו על המועד – קובע תאריך .14.3.2

  .ההתקשרות תקופת כל לאורך, ההצמדה מחושבת ואילך שממנו המועד – תאריך בסיס .14.3.3

 הצמדה או בגין למדד)הצמדה  ההצמדה לסוג בהתאם, הקובע בתאריך המדד ערך –מדד קובע  .14.3.4
 (.ידוע למדד

 הצמדה או בגין למדד)הצמדה  ההצמדה לסוג בהתאם, הבסיס בתאריך המדד ערך – בסיסמדד  .14.3.5
 (.ידוע למדד

 המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע. – בגין מדד .14.3.6

המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם טרם פורסם  – ידוע מדד .14.3.7
 המדד בגין אותו החודש.

 

 ההצמדה תנאי .14.4

 המחיר הסופית.  הצעת להגשת האחרון המועד –תאריך הבסיס  .14.4.1

 . החשבונית תאריך –הקובע  התאריך .14.4.2

 . לצרכן המחירים מדד –/ שער חליפין  מדד .14.4.3

 מדד ידוע. –המדד  סוג .14.4.4

 .שנתית –ההצמדה  תדירות .14.4.5

 . 100% –ההצמדה  חלקיות .14.4.6

 ההצמדה ביצוע .14.5

 .לאחר שנה של התקשרות מהחשבונית יחל ההצמדה ביצוע .14.5.1

 ההצמדה חישוב אופן .14.6

, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות שנקבעה בהסכם לשנהההצמדה יבוצע אחת  חישוב .14.6.1
 ההתקשרות. 
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בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו  ההצמדה .14.6.2
 יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע. 

 סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות. .14.6.3

 סופית ומוחלטת –התמורה  .15

ספקת ארה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור מובהר ומוסכם בזאת כי התמו
השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המשרד לא במהלך 
תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן 

 .השירותים ולא לאדם אחר

 קיזוז .16

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לנותן 
כל סכום המגיע למשרד מנותן השירותים  -ומכוח כל הסכם אחר פי הסכם זה על נספחיו -השירותים על

 פי כל הסכם אחר. -פי הסכם זה או על-על

 מטעמו הם עובד המשרדמשמעות קביעה כי נותן השירותים או מי  .17

על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי  מוסכם .17.1
בהסכם זה, רואים את נותן השירותים  כעובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע 
למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם 

ירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  דרגה וד
של מתן השירותים; ועל נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו 

 לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

ק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על סיפאו מי מטעמו היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים  .17.2
על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה  ,נותן השירותים לשפות את המשרד, מיד עם דרישה

 כאמור.

בסעיף זה, רשאי  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור .17.3
 ירותים מהמשרד. יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן הש

 נזיקין  .18

על ידי נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו  םשייגר ין כל נזקהשירותים ישא באחריות בג נותן .18.1
 כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.לכל נזק  שהיא הו/או המועסקים על ידו מכל סיב

נזק שייגרמו על ידי נותן השירותים  מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא ישא בכל תשלום, הוצאה או .18.2
כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה; וכי  לכל נזק ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו

 אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

על ידי נותן  נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו .18.3
מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו  ו מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או המועסקים על ידו השירותים ו/א

או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה 
 על כך מאת המשרד.

 חובת ביטוח .19

 –תו ולטובת מדינת ישראל נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטוב .א

כשהם כוללים את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות  משרד הפנים,

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים  .1

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  .א

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪   20,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ב
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של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה   הביטוח יורחב לכסות את חבותו .ג
 ויחשב כמעבידם.

משרד הפנים, היה ונטען לעניין קרות תאונת  -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן 

 רותו.  קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשי השירותים,

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  .א

 שלישי גוף ורכוש )כולל נזקי גרר(, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪   1,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .ב

 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני  .ד

 משנה ועובדיהם.

הפנים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  משרד -הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 מחדלי נותן השירותים והפועלים מטעמו.

 

 ביטוח אחריות מקצועית .3

 נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.    .א

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים, עובדיו ובגין כל הפועלים  .ב

תוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, מטעמו ואשר אירע כ

הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ייעוץ הנדסי להבטחת עמידה בהוראות 

החוק ותנאי רישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק חומרים מסוכנים, כולל גם, הכנת מפרטי 

טיפול המפעל בפערים, ביצוע סקרים בתחום החומרים בדיקה, ביצוע מבדקים במפעלים, בקרת 

המסוכנים והיערכות לאירוע חירום, תיחקור תאונות, דוחות מסכמים להפקת לקחים ולבקרה, 

סיוע בהטמעת תנאים ודרישות באמצעות הדרכות/מפגשים מקצועיים, בדיקת מסמכים, הכל 

 משרד הפנים. –בהתאם למכרז ולהסכם עם מדינת ישראל 

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪   2,000,000 -אחריות לא יפחת מסךגבול ה .ג

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ד

 .מרמה ואי יושר של עובדים 

  אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד מדינת ישראל– 

 משרד הפנים.

  השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח.אובדן מסמכים, לרבות אובדן 

  חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

משרד הפנים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה

 מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.    

 

 כללי .4

ים, אחריות מקצועית( יכללו בכל פוליסות הביטוח הנ"ל הנדרשות מנותן השירותים )צד ג', מעביד

 התנאים הבאים:

, בכפוף להרחבי משרד הפנים –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .א

 השיפוי לעיל.  
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בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם  .ב

 שום לחשב משרד הפנים.יום לפחות במכתב ר 60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל   .ג

 משרד הפנים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות  .ד

 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן השירותים. .ה

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .ו

והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, 

        במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.  .ז

משרד הפנים, וכל עוד  –נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .ב

שירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. נותן ה

 משרד הפנים בתוקף. –תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל 

אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי נותן השירותים למשרד הפנים, עד למועד  .ג

בחתימת המבטח אודות חידוש  חתימת ההסכם. נותן השירותים מתחייב להציג את האישור חתום

 הפוליסות למשרד הפנים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.  

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות נותן השירותים לפי סעיפי 

ו/ם אך ורק כדי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינ

לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות 

לעיל. על נותן השירותים יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת 

  להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.

משרד הפנים שומרים לעצמם את הזכות לקבל מנותן השירותים בכל עת את העתקי  –מדינת ישראל  .ד

הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת 

שיוכלו לבחון את עמידת נותן השירותים בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, ונותן השירותים יעביר את 

קי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. נותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי העת

 או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' בנספח זה. 

ישת השינויים לעריכת הבדיקה ולדרמשרד הפנים  –נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל 

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא  אולמשרד הפנים  –כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 

ין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין מכל חובה שהיא המוטלת על נותן השירותים לפי ההסכם, וזאת ב

 אם נבדקו ובין אם לאו.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם  .ה

בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירותים, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה 

ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את  להיקף וגודל הסיכון לביטוח

 הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.
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אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן השירותים מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי  .ו

משרד הפנים על כל זכות או סעד המוקנים להם  –ר של מדינת ישראל ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתו

 על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

 אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .ז

 זכויות יוצרים  .20

 השירותים שיסופקו על ידי נותני השירותים ותוצאותיהם יהיו קניינו של המשרד.  .20.1

 המכרז וההסכםהתוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים על פי ככל שלא יפגע האמור לעיל,  .20.2
 שייכים באופן בלעדי למשרד. 

באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע  נותן השירותיםמידע שפותח ע"י  .20.3

 משרדשאינם יחודיים ל know howמקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או 
 ושלא פותחו במסגרת מתן השירותים שייכים לספק ו/או לגוף המחזיק בזכויות בגינם על פי חוק. 

באופן עצמאי וכן ברכיבים  נותן השירותיםמידע שפותח ע"י למשרד שמורה הזכות לעשות כל שימוש ב .20.4
ודות, תפישות גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עב

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לשם מתן השירותים בהתאם למכרז. know howו/או 

, ושולם בגינו מתן השירותיםלא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי  נותן השירותים .20.5
, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל מתן השירותיםע"י המשרד במסגרת 

 ישור בכתב מראש מהמשרד.א

מהסכם זה, ובלבד  כחלק נותן השירותיםימסר לו על ידי יהמשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר ש .20.6
 , או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".נותן השירותיםשתישמר ל

 שמירת סודיות .21

לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,  מתחייבנותן השירותים  .21.1
במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג 

שיגיעו לידי נותן השירותים,  )להלן: "מידע סודי"(שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל  
מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המשרד, עובדיו או מי 

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

נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו  .21.2
 קשר עם ביצועו או בקשר עם המשרד.בתוקף או באליו עקב ביצוע הסכם זה, 

לנותן השירותים בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת  להורותהמשרד רשאי  .21.3
הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ונותן השירותים מתחייב למלא אחר 

   דרישות המשרד בנדון.

ב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא נותן השירותים מתחיי .21.4
 באישור מראש ובכתב מאת נציג המשרד המוסמך. 

נותן השירותים מתחייב למסור למשרד מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע  .21.5
לו על ידי המשרד,  הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר

 ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה. 

מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין,  נותן השירותים .21.6
 .1977-התשל"ז

המשרד בצורה מלאה, מסודרת  עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא נותן השירותים יעמיד לרשות .21.7
 -ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירותים ולביצוע הסכם זה )להלן 

"המידע"(. כל המידע יועבר למשרד ו/או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, 
ד, וללא כל תמורה נוספת. בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המשר
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 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד.

נספח כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  חתום ולהחתיםלמתחייב  נותן השירותים .21.8
בלתי לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק התחייבות "

 נפרד מהסכם זה. 

יהיה רשאי להביא לידי לקוחות פוטנציאלים את עצם ההתקשרות עם המזמין בהסכם נותן השירותים  .21.9
 .להסכם על כל תתי סעיפיו 20, בכפוף לאמור בסעיף זה

 נציג המשרד .22

 . וו/או מי מטעמ האגף לרישוי מפעלים ביטחוניים מנהלהוא נציג המשרד לביצוע הסכם זה  .22.1

 תן על כך הודעה בכתב.יהמשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שי הזכות בידי .22.2

 תניית שיפוטה .23

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים 
 .בירושלים

 כתובות והודעות .24

 כמפורט בראש ההסכם. נן היוהמשרד כתובת נותן השירותים  .24.1

דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים, ובלבד שנשלחה בדואר כל הודעה שתימסר לכתובת  .24.2
 רשום.

נותן השירותים רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לנציג  .24.3
 .פניםהמשרד ולחשבות משרד ה

 ביקורת .25

לקיים בכל עת, בין  חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים .25.1
בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירות, או 

 בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות  .25.2
ה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום ם. בכלל זתאלה השמורים במדיה מגנטית והעתק

 שכר כנדרש. 

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או  .25.3
מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. נותן 

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או יסודיות או ח השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר
 לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  .25.4
 בידי צד שלישי. 

 שינוי בהסכם או בתנאים .26

ה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהי .26.1
מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה  ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 זכות.

נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, אלא  .26.2
נותן השירותים על פי הסכם זה אינם ניתנים  באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של

 המשרד. להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של

המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא  .26.3
 יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות. 
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יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה, כדי לשחרר את נותן השירותים  ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא .26.4
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד, לקיום ההסכם ככתבו 
וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. הן נותן השירותים והן המוסב, יהיו חייבים ביחד 

 הפרת סעיף זה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם. ובעות מן ההסכם.ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנ

בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל  מכוח ההצבעה  25%מובהר בזאת כי משמעות העברת  .26.5
כהסבת זכויות לפי  –בבעלות על נותן השירותים לעניין הסכם זה  25%נותן השירותים, או העברת 

 הסכם זה.

 ן השירותיםידי נות-אי מילוי חיוב על .27

היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת  .27.1
 לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד: 

לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את  .27.1.1
 ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה. 

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .27.1.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות  .27.2
ידי נותן השירותים, ולשפות את -העקיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו עלו

 המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו ואין בכך  .27.3
 פי כל דין או הסכם. -אחרת המוקנית למשרד עלכדי לגרוע מכל זכות או סמכות 

 ערבות  .28

פי המכרז, ההצעה -על נותן השירותיםלהבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות  .28.1
על חשבונו ערבות  בנקאית  נותן השירותיםוהוראות הסכם זה, במועד חתימת ההסכם ימציא 

ההתקשרות המשוער המקסימאלי כולל  מהיקף ₪5% )___אוטונומית לפקודת המשרד, בסכום 
 מע"מ(.

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."מדד -למדד המחירים לצרכן המתפרסם עלהערבות תהא צמודה  .28.2
 מועד החתימה על הסכם זה כאמור ברישא של הסכם זה.  –"יום הבסיס" משמעותו  -הבסיס" ו

 ההסכם.  ימים לאחר תום תקופת 60הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  .28.3

 המצורף להסכם.  בנספחנוסח הערבות יהיה כמפורט  .28.4

 בלבד. נותן השירותים עלויות הערבות יחולו על  .28.5

יהיה אחראי להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל פעם, נותן השירותים  .28.6
 .תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות 

הערבות ללא כל התראה  את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את  נותן השירותיםלא האריך  .28.7
 מילא אחר יתר כל חיוביו.  נותן השירותים מוקדמת, גם אם

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר  .28.8
הוראות המכרז וההצעה או לא תיקן מעוות עפ"י  י הסכם זה,או לא קיים תנאי  מתנא נותן השירותים

 דרישת המשרד. 

 נותן השירותים. הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם ל .28.9

לדאוג על חשבונו  נותן השירותים ט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה עלחיל .28.10
 לערבות חדשה בסכום דומה.

 מיצוי זכויות .29

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים 
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כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. 
 
 

ולראייה באו הצדדים על החתום 
 

                    __________       __________      _________        
          

        המנהל הכללי    חשב המשרד                   נותן השירותים  
 

יש לחתום בחתימת יד ובחותמת 
 

אימות חתימה: 
 

אני ______________הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי נותן השירותים _____________ רשום בישראל כדין; 
כי ה"ה_______________ אשר חתמו על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני ומוסמכים לעשות כן בשמו; וכי 

חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים. 
 

תאריך: ________       ___________   
                     חתימה וחותמת 
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נספח ג' )1( להסכם התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  
התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים 

 מבוא 
הסכם )להלן: "המשרד"( לבין משרד הפנים )להלן: "נותן השירותים"( ונחתם בין  ____________  הואיל

לאספקת השירותים  )להלן: "ההסכם"( מספר _________מיום _______בחודש_______ שנת _______ 

  ;)להלן: "השירותים"(המפורטים בהסכם 
  ידי נותן השירותים , כעובד או כקבלן,  בין השאר, לשם אספקת השירותים למשרד.-ואני מועסק על והואיל

והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני משנה  והואיל
כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע 

  ;התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא  והואיל

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

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

בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 

  ;)להלן: "המידע"(האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

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

כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש 
לחוק העונשין,  118ובכתב עלול לגרום למשרד  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

   ;1977 -תשל"ז
 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד הפנים כדלקמן: 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

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

לאמור  להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף .3
לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא 

 לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן השירותים  או -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
כן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לאחר מ

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או 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. 

הירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות לנקוט אמצעי ז .5
שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, 

 נוהלית או אחרת .

 רבות להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו ל .6
 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 סוג,   .7
 אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם 

 ה אחראי ביחד עם אחרים. אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהי
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 להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי  .8
 מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  מתן השירותים או שקיבלתי מכל 
 אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב 

 לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.  

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה  .9
או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד 

די או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" עניינים, בין מילוי תפקי
ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף 

הצבעה, וכן  נות מנהל או בזכות שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למ
 גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או פיקוחי,   

  )מחק את המיותר( )להלן: "עניין אחר"(. מיצגים/מייעצים/מבקרים  

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסורה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו וליועץ,  .10
האחרון להגשת הצעות מספקים שירותים מכל סוג שהוא לקבוצות ולמפעלים המפורטים אשר נכון למועד 

 בהמשך, לרבות חברות בת שלהן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההשתתפות במכרז אסורה למציע, לעובדיו או לכל הפועלים מטעמו וליועץ,  .11
המפורטים בהמשך, לרבות  אשר בצעו בשנתיים האחרונות שירותים בתחום הפיקוח לקבוצות ולמפעלים

 חברות בת שלהן.

המציע, היועץ, עובדיו וכל הפועלים מטעמו מתחייבים כי במידה והמציע יבחר כזוכה במסגרת המכרז הם  .12
לא יספקו שירותים מכל סוג שהוא במהלך תקופת מתן השירותים ולא יספקו שירותים בתחום הפיקוח 

 :לים המפורטים בהמשך, לרבות חברות בת שלהןשנה מתום מתן השירותים למשרד לקבוצות ולמפע
הגופים הנכללים בקבוצת התעשייה האווירית, בקבוצת אלביט מערכות בע"מ לרבות קבוצת תעש מערכות 
בע"מ,  בקבוצת רפאל מערכות בע"מ, נצר השרון בע"מ, תומר חברה ממשלתית בע"מ, תעשיות חרושת 

 פעל רשף טכנולוגיות בע"מ, מפעלי נשק ישראל בע"מ.חומרי נפץ בע"מ, מפעל מנועי בית שמש בע"מ, מ

 התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או     בכל מקרה שאפר .13
 הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית 

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

 ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו    הנני מצהיר כי ידוע לי  .14
 .1981  -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ם  .15
 של חוק דיני העונשין )בטחון  27יף וכי נהירות לי חובותיי מכוח סע 17נספח  3.99.99 

 . 1957 -המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( , תשי"ז

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .16

 מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל     .17
 הוראות כתב התחייבות זה.  

 מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת    .18
 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית למשרד על

 
 ולראיה באתי על החתום 

 היום: __ בחודש: ___ שנת: ____
 שם פרטי ומשפחה:__________________  ת"ז:______________ 

 _______חתימה: ______________
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נספח ג')2( – כתב ערבות ביצוע 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 
 מס' הטלפון ________________________

 
 מס' הפקס: ________________________

 
 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 
  הפניםבאמצעות משרד 

 
 הנדון: ערבות מס'____________

 
 _______₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 
 (₪________ )במילים 

 
מתאריך  למדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ביום _____שיוצמד למדד*( 

_________________________ 
 )תאריך תחילת תוקף הערבות(

 
 )להלן "החייב"( בקשר ____________________________אשר תדרשו מאת

הבטחת עמידה  -למתן שירותי יעוץ הנדסי  2/2022מכרז הסכם לאספקת השירותים נשוא עם הזמנה/חוזה 
   בהוראות החוק ומפרטי התנאים ברישיון עסק של מפעל ביטחוני בעיסוק בחומרים מסוכנים

 
שנשלחה אלינו במכתב בדואר יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 
 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 
 _________________ ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח

 מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

 
 להסבהערבות זו אינה ניתנת 
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נספח ג')3( להסכם דרישות לפורטל ספקים 
 

 צרופותמבוא ו .1
 

 .מחוזה ההתקשרותמהווים חלק בלתי נפרד  וצרופותיו זה נספחהמבוא ל
 

 פרשנות .2
 

המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן  ובצרופתיוזה  בנספחלמונחים שלהלן תהא 
 ההקשר משמעות אחרת.

 

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש  – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)
 דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.מהמשרדים לספקים וקבלת 

 

ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים  – "משתמש" (2)
 .הממשלתי

 

כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים  – "נציג משתמש" (3)
 הממשלתי.

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים  – "תשתית מרכזית" (4)
המשמשים להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד המשרדים, עד וכולל 

 אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת תהיל"ה.

 

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים  – "תשתית מקומית" (5)
 את המשתמש לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר

האינטרנט של פורטל הספקים הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי 
לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת 

החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי המשתמש נכללים בהגדרת 
 התשתית המקומית.

 

המשתמש ש בפורטל הספקים הממשלתיכל מידע המצוי  - "מידע מותר" (6)
 .לצרכים הפנימיים שלו מורשה לקבלו

 

מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא,  - "מידע אסור" (7)
 , למעט מידע מותר.בפורטל הספקים הממשלתיהמצויים 

 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר" (8)
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חתימה אלקטרונית, כהגדרתה בחוק  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (9)
 .2001-התשס"א

 

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (10)

 

, 1וגיסטיקה, רח' קפלן משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ול –" הממשלה" (11)
 ירושלים. 

 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם  – "חברה מנהלת" (12)
 הספקים העושים שימוש בפורטל, כפי שיפורט בנספח זה.

 

 פורטל הספקיםפונקציונליות  .3

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י המשרדים העושים  .א
שימוש בפורטל לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף 

 להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

חשבונית להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו  .ג
 מקור וזאת במקום הגשת חשבוניות פיסיות.

לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י  .ד
 המשרדים.

 

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4

השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות  (1)
אלקטרונית בפרט הינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט 

. מבלי לפגוע 1973-מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג הוראות
בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים הממשלתי 

"כללים למשלוח מסמכים  – ב להוראות18לעמוד גם בתנאי סעיף יידרש 
 ממוחשבים".

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם  (2)
והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו  להנחיות

 להנחיות והוראות כאמור.

ב להוראות 18חתימת המשרדים על נספח זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  (3)
  לניהול ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. 

 



77 

 

 

 הגבלת אחריות .5

רטל הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פו (1)
הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל 
תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת דיווחי 

ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה 
למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או 

י המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי כלפ
 מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים  (2)
ואולם ייתכנו פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל 

לפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים תביעה, דרישה או טענה כ
ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים 

 סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של  (3)
ו/או נציגיהם פגיעות באבטחת מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים 

 ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה,  (4)
 או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףהמשרדים או מי מטעמם על כל 

בפורטל  נכונות המידע-איממשימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או 
 .לתיהספקים הממש

 הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מטעמםאת  יםפוטרוכל נציגיו  המשתמש (5)
לו או לכל צד שלישי שייגרם  , עקיף או ישיר, לכל נזקכלשהי מאחריות 

 ( לעיל.3) כאמור בסעיף

 

 תשתית מקומית .6

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית  (1)
בצרופה א' לנספח זה המהווה חלק העומדת לפחות בדרישות המתוארות 

 בלתי נפרד ממנו.

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או  (2)
מי מטעמו ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על 

 התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה,  (3)
או הפסד כלשהו הנובעים  נזק ישיר או עקיףמטעמם על כל  המשרדים או מי

 מאי תקינות התשתית המקומית.

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה ההתקשרות יחולו שינויים טכנולוגיים  (4)
ובכלל זה שדרוג גרסאות תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת 

ועל חשבונו בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה באחריות המשתמש 
בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר שהממשלה 

אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה 
חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית 

 שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.
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 רטיס חכםשימוש בכ .7

הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות  (1)
ידי גורם -יתאפשרו באמצעות תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על

, התעודות 2001 –התשס"א  ,אלקטרוניתמאשר בהתאם לחוק חתימה 

 ".TOKEN מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או "

עלות חידושה התקופתי וכל העלויות עלות הנפקת התעודה האלקטרונית,  (2)
 הנלוות, כגון קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן  (3)
 להעברה. 

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים  (4)
אחת לשנתיים או אחת  לחדש את הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום,

 לארבע שנים(.

הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט  (5)
 בצרופה א' לנספח זה.

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם,  (6)
שבעבורו יונפק הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי 

 שיחול על המשתמש.המשתמש בתשלום נוסף 

איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכיחת  (7)
הסיסמה דורשים הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם 

 המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש.

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של  (8)
 המשתמש ותחייב אותו. 

הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את אם סיסמת  (9)
 הסיסמה לאלתר.

 

 תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם .8

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים  (1)
הממשלתי, כל משתמש יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע 

ו"ד או רו"ח של בצרופה ב' לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, וע
המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי המשתמש 

אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש 
 בפורטל הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול  (2)
 רטל הספקים הממשלתי. כתנאי להגדרתו בפו

הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל  (3)
משתמש. הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים 

 פעילים מטעמו.
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החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי נספח  (4)
 זה.

 

טיס חכם המפורטים בנספח זה הינם נכונים בעת פניית מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כר
המשרדים לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים 

להשתנות לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף 
 ים.ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטי

 זכויות יוצרים .9

קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי וכתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים 
הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא 

 למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 הדרכה והטמעהניהול משתמשים, תמיכה,  .10

הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם  (1)
מול הממשלה, לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים 

חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא יהיה מוסמך לתת תמיכה 
מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, כגון לגבי 

ש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הזמנות רכ
 הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים  (2)
. הממשלה 16:00 - 08:00ונציגיהם, אשר יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 

ועדי פעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש תהיה רשאית לשנות מ
בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר 

לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש 
משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני 

היה כל תביעה או טענה בגין זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא ת
התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מוותרים בזאת על כל דרישה, 

נזק ישיר או תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל 
מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני  או הפסד כלשהו הנובעים עקיף

 התגובה בו.

ים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ הממשלה תעניק לנציגי המשתמש (3)
דיגיטלי, אותו יוכלו להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר 

 ככתובת מרכזית לניהול רישום המשתמשים.

 שימוש בהליכים חלופיים: .11

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדים השונים תתבצע בהדרגה.  (1)
ע"י פרסום  הממשלה תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש

 הודעה מתאימה בפורטל הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י  (2)
 הממשלה.

ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים,  (3)
המשרד יפעיל באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים 

טל. אולם המשרד יהיה רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפור
בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף להנחיות 

החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי 
 הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.
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פקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ככלל, ספק המצטרף לפורטל הס (4)
ואת כל החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים 

הממשלתי, בפורטל בלבד. אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או 
חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין 

 המשרד ובכפוף לכל דין.

 יות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:בע .12

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה  (1)
במועד ההפעלה הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות 

פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא 
כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה 

 כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל  (2)
הספקים הממשלתי ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל 

הגשה חוזרת של  תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו
דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה 

לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי 
המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, 

 מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

ים בהם תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן במקר (3)
זמני הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים 

והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם 
 להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .13

הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל  (1)
יפורסמו החלטות בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים 

המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי ובמקרים אלה תהיה הממשלה 
רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים הממשלתי בהתאמה 

הכללים החדשים  לשינויים אלה. המשתמשים יהיו מחויבים לעבוד לפי
 שיוגדרו. 

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל  (2)
הספקים הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל 

הספקים הממשלתי ו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי נספח זה. 
נספח תחליפי ו/או על במקרה של שינוי כאמור, המשתמש יידרש לחתום על 

תוספת לנספח זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה 
רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב 

 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור. 30לחברת ניהול תוך 

 

 חבלה ומידע אסור .14

לא לנסות לגרום ולא להניח לא לגרום,  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (1)
לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים 

לאישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי פרט בפורטל הספקים הממשלתי 
ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות 

 הפורטל, אם תאפשר.

אישור הזמנות אך ורק למטרת מותר המשתמש מתחייב להשתמש במידע  (2)
רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב 

 .שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל להפיץ את המידע לגורם כלשהולא 
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, ואם מהמערכתלא לנסות לקבל מידע אסור  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (3)
וכל  המשתמש ים, מתחייבבדרך כלשהי אסורמידע  יהםבמקרה יגיע אל

 :נציגיו, ביחד ולחוד

למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל  .א
מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם 
לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר 

למרכז התמיכה של טלפונית שאינו בשליטתו, יודיע על כך 
ע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד כשיווד וגם בכתב,

מרכז התמיכה של מיד המשתמש את הדף המודפס אל 
, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר מרכבה

 של המידע האסור.

 לחברת הניהול.להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע  .ב

מוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט ילא לעשות כל ש .ג
 לעיל. ב.-א. ולצורך פסקאות גילוי הדרוש 

 .המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין (4)

הנציג המורשה שלו )לו הונפק המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו  (5)
, בין במישרין ובין כרטיס החכםבאמצעות  למערכת להתקשרכרטיס חכם( 

בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. 
 נספחכמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי 

 .מערכתזה, מידע שיאפשר לו להתקשר ל

ימלא את חובותיו לפי כתב שלו מורשה  נציגהמשתמש אחראי לכך שכל  (6)
וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על  זה נספחההתחייבות ולפי 

 .המשתמש בסעיף זה

זה על ידי  נספחהפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי  (7)
על ידי המשתמש, וזאת מבלי  התחשב להפרשלו מורשה  המשתמש או נציג

 נציגמאת ה הלפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע ל הממשלהלפגוע בזכויות 
 המורשה.

שהפסיק שלו מורשה  נציגהמשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל  (8)
להיות שותף או הפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך 

 .שעות מיום סיום עבודתו של הנציג 48לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך 

את  הממשלהבטל ת, ( לעיל8בפסקה ) כאמורלחברת ניהול הודיע המשתמש  (9)
 במערכת( שהפסיק להיות מורשה לשימוש) הנציג של המשתמשזכאותו של 

בכתב אולם תהיה  שעות מיום קבלת ההודעה 48תוך  להשתמש במערכת
הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את ההרשאה גם על סמך הודעה 

 .טלפונית בלבד

של המשתמש מכל  מורשה נציגלבטל את ההרשאה ל הממשלה תהיה רשאית (10)
  נמק את סיבת הביטול.סיבה שהיא בתנאי שהממשלה ת

 

 מפורטל הספקים הממשלתיניתוק המשתמש  .15

באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש  (1)
בפורטל הספקים הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את 

 פעילות פורטל הספקים הממשלתי, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

יו אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציג (2)
שניתנו לממשלה או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו 
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לעיל או ניסה לחבל בפורטל הספקים הממשלתי או  14בניגוד להוראות סעיף 
הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק את המשתמש 
מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או 

ה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי טענה כלפי הממשלה או מי מטעמ
  קבלת שירותי פורטל הספקים הממשלתי.

 

 

 זה. נספחולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש 

 

 המשרדחתימות 

 שם ______________________________________  חתימה _________________________

 

 ימה___________________________תח_ שם  ____________________________________

 

 חתימות המשתמש

 שם _________________________________חתימה_______________________________

 

 שם  _________________________________ חתימה  ______________________________
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נספח א' – דרישות לתשתית המקומית 

 אמצעים הניתנים מהגורם המנפק  .1
 .קורא כרטיסים .1.1
 .כרטיס חכם .1.2
 (.Pin Number) סיסמא .1.3

 
  דרישות מערכת .2

 עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה והתוכנה הבאות:
 )עבור קורא הכרטיסים( פנויה USB יציאת .2.1
 ומעלה 7.0אינטרנט אקספלורר דפדפן  .2.2
 VISTAאו   WINDOWS8/8.1או  WINDOWS7מערכת הפעלה  .2.3
2.4. Windows XP -  3עם Service Pack .ומעלה 
 קורא כרטיסים מותקן * .2.5
 תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת* .2.6
 ( מותקנת* Sign&Verifyתכנת חתימה דיגיטלית ) .2.7
הפעלת   NETVIEWER,יש להפעיל תוכנה בשם  של המשתמשלצורך השתלטות על תחנות העבודה  .2.8

 GOV.ILמאתר  ל מרכב"ההתוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך ש

ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע הממשלתי  Sign&Verify*הנחיות להתקנת כרטיס חכם ותוכנת 
 .(והמידע הממשלתי קישור לפורטל השירותיםבכתובת 

 
  

http://www.gov.il/
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נספח ב' – הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי 

אל ממשלת ישראל, באמצעות החשב הכללי, משרד האוצר 

 )מחק את המיותר(
 אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם   .1
נציג המשתמש( עבורו  –גב ............................ )להלן המשתמש( הינו מר/ –....................... בע"מ/ )להלן 

בכוונתנו להנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בפורטל הספקים הממשלתי לרבות לצורך הגשת דיווחי ביצוע 
 .וחשבוניות למשרדי ממשלה

כרטיס אני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י נציג המשתמש באמצעות  .2
החכם יחייב  את המשתמש לכל דבר וענין לרבות הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות כאמור וקבלת הודעות 
ממשרדי הממשלה, אלא אם כן הודיע המשתמש לחברת הניהול מטעם הממשלה בכתב וגם טלפונית על 

פעולה שעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע ה 48ביטול ההרשאה לנציג המשתמש לפחות 
והמשתמש קיבל מחברת הניהול אישור בכתב על כך שבקשת המשתמש התקבלה. לא התקבל האישור 

שעות ממועד ההודעה בכתב, על המשתמש יהיה להתקשר לחברת הניהול כדי לברר שביטול  24תוך 
 ההרשאה בוצע בפועל.

רק לאחר קבלת האישור יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי 
 מטעם החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל.

ידוע למשתמש, כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית מאושרת בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית,  .3
הכוללת את הפרטים של המשתמש ואת פרטי נציג המשתמש. ידוע למשתמש כי על  2001-התשס"א

עשה שימוש שאינו מורשה על ידי המשתמש בכרטיס והמשתמש פוטר המשתמש להבטיח אישית כי לא יי
 בזה את הממשלה ומי מטעמה מכל אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.

הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית  .4
 מאושרת.

 פרטי נציג המשתמש הינם כלהלן: .5
 .........................שם מלא ...... .א
 כתובת מלאה ..................................................... .ב
 ת.ז. ................................ .ג
 תפקיד אצל המשתמש ................................. .ד
 מספר טלפון בעבודה .......................... .ה
 ...............מספר טלפון בבית ............... .ו
 מספר טלפון נייד ................................ .ז
 כתובת דואר אלקטרוני ........................ .ח

 
 חתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של המשתמש:

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

 
 שם מלא: ..............................   שם מלא:  ..............................

 
 ח.פ.: ........................... ת.ז./   ח.פ.:  ........................... ת.ז./

 
 כתובת:  ..............................   ...........כתובת:  ...................
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 נספח ג')4( להסכם נספח אבטחת מידע לניהול שרשרת האספקה

 
 כללי: .1

 מסמך זה הינו נספח אבטחת מידע למכרז לניהול שרשרת האספקה . .1.1

מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד מהמכרז, ועל המציעים השונים להתייחס אליו במלואו, כולל  .1.2

 אישורים מתאימים שיש להגיש, עמידה ברגולציות ובחוקים וכיוצ"ב.

 מטרות המסמך: .1.3

להציב תנאים ע"מ להבטיח כי מאגרי המידע המתקבלים, מעובדים ונוצרים ע"י הזוכה  .1.3.1

 מנגנוני אבטחת מידע הדוקים ע"מ להבטיח זאת. נשמרים בצורה נאותה וכי קיימים

 במסגרת מסמך זה הוראות חוק שונות שעל הספק לעמוד בהם. .1.4

עמידה בהוראות מסמך זה מהווה תנאי סף להתקשרות עם הספק ועליו לעמוד בדרישות אבטחת  .1.5

 המידע של המשרד כפי שיעודכנו מעת לעת.

סגרת הפעילות על הספק הזוכה וכן על כל דרישות אבטחת המידע המובאות במסמך זה מושתות במ .1.6

 ספק משנה מטעמו, אלא אם כן צוין בפרוש אחרת.

 

 הגדרות ומושגים: .2

 הגדרה מושג

ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר  מידע

אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, לרבות מידע הנוגע לצנעת 

הפרט של עובדי המשרד או האזרח, בכתובין, בע"פ ו/או בכל צורה או דרך 

של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או 

מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים ,אשר אינו 

 מצוי בנחלת הכלל.

  זהות הנתונים במאגר מידע למקור שממנו נשאבו,  -שלמות מידע

 בלא ששונו ,נמסרו או הושמדו ללא רשות כדין. 

  חשיפת המידע לגורמים לא מורשים. -סודיות המידע 

  שמירה על נגישות למידע באופן רציף  -זמינות המידע 

  נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו,  -מידע מוגן

 מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי ובכלל זה מחשב ומיועד  מאגר מידע

 לעיבוד ממוחשב.

מנהל פעיל של גוף שבבעלותו או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור  ל המאגרמנה

 הסמיכו לעניין.

כל המידע, מאגרי המידע, נתון אחר או ציוד של המשרד אשר משמש לצורך  נכסי המידע

 פעילות המאגר לצורך הפעלת המכרז.
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 שרד הכולל בין השאר:כלל הציוד הממוכן התומך בעיבוד והצגת המידע של המ מערכות מידע

 שרתים, מחשבים נייחים וניידים, ציוד תקשורת, ציוד אבטחת מידע ועוד.

משתמשי 

 מאגר מידע
  כל בעל תפקיד אצל הספק, הנדרש מתוקף תפקידו להשתמש במידע

אשר נצבר במאגרי המידע של המשרד המצויים אצל הספק, או שיש 

 לספק גישה אליהם.

  המקבלים במסגרת תפקידם דוחות ומידע בעלי תפקידים במשרד

המופקים ממאגרי מידע של המשרד המצויים בידי הספק או שיש להם 

 גישה אליהם.

  מערכות משיקות )צד שלישי( העושות שימוש במידע הנכלל במאגרי

 המידע של המשרד והמצויים בידי הספק.

אבטחה 

 פיסית

לגישה למידע של המשרד האמצעים הפיזיים הנדרשים להגנה על ציוד המחשוב, 

 ולשרידות המערכות הממוחשבות המכילות את מאגרי המידע.

מחשב המיועד לשימוש נייד ובכלל זה טלפון נייד כהגדרתו בחוק התקשורת )בזק  התקן נייד

 ו/או מצע אחר המשמש לאחסון חומר מחשב. 1982 -ושידורים( התשמ"ב 

 תבסס על העקרונות שהוגדרו על ידי המשרד.הקניית הגדרת רגישות למידע, בה סיווג המידע

 פגיעה בסודיות, בשלמות וזמינות המידע בבעלותו של המשרד. נזק למידע

הגנה על סודיות, שלמות וזמינות המידע בבעלותו של המשרד, הגנה על המידע  אבטחת מידע

 מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין.

אירוע במ"מ / 

בטחון אירוע 

מערכות 

 מחשב

פעולה המתבצעת בזדון או בשוגג העלולה לפגוע בזמינות, אמינות וסודיות 

המידע ו/או בציוד המחשוב המשרדי ברמות שונות, ולהביא להשבתת מערכות, 

 שיבוש נתונים מכוון או חשיפת נתונים לגורמים לא מורשים.

לארגון , או ביצוע על ידי מי  השימוש בשירותי מיקור חוץ משמעו הוצאה מחוץ מיקור חוץ

 שאינם עובדים בארגון פעולות ותהליכים המבוצעים בדרך כלל על ידי המשרד.

 

 

 

 שמירה על סודיות ופרטיות: .3

דיני הגנת הפרטיות ובכללם חוק  – 1995הספק מתחייב לעמוד בהוראות חוק המחשבים , התשנ"ה  .3.1

  .7201 ז"עהתש ( עמיד תאבטח) תהפרטיו תהגנ תתקנוו 1981 -הגנת הפרטיות , התשמ"א 

 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות אבטחת המידע לגבי שמירת מידע כפי שיועברו ע"י המשרד. .3.2
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בטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ויהיה הספק ידאג לא .3.3

אחראי כלפי המשרד על כל המידע המועבר אליו או דרכו לרבות דוחות, נתונים אישיים, תכתובות 

 דוא"ל, קבצים ,מסמכים ,שרטוטים וכיו"ב על פי ההנחיות שיועברו על ידי המשרד.

 אמינות וזמינות המידע של המשרד שברשותו.באחריות הספק לדאוג לחיסיון,  .3.4

הספק יהיה אחראי לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני אבטחה ובקרות גישה לתשתיות שונות,  .3.5

 שיבוצע על ידי מי מהעובדים מטעמו.

בעת אירוע אבטחת מידע או אירוע חריג אצל הספק, בו קיים חשד לגבי דלף מידע של המשרד, הספק  .3.6

 ופן מידי לאיש הקשר מטעם המשרד.מחויב להודיע בא

הספק מתחייב לשתף פעולה עם המשרד בכל אירוע חריג בו מעורב עובד הספק, או שקיים חשד  .3.7

למעורבות שיש עמה השלכה ישירה או עקיפה על ביטחון מערכות המידע של המשרד, בכל הפרה או 

ם או חשדות לחריגות חשד להפרה של חוקים תקנות או נהלי אבטחת מידע כולל בחקירת אירועי

 אבטחת מידע או דליפת מידע של המשרד לגורמים בלתי מורשים.

מידע רגיש של המשרד, המסומן בסיווג "מוגבל" ו/או "חסוי" )להלן "מידע מוגבל"( המועבר בין  .3.8

)מוגן  PDFהמשרד והספק בצורה מקוונת /דיגיטלית ,יהיה בפורמט שאינו מאפשר עריכתו כגון 

ריכה( וישמר אצל הספק בתצורה זאת. ככל שהמסמך יועבר מוצפן , הרי שהמסמך משינויים ו/או ע

 יישמר אצל הספק בתצורה מוצפנת.

הערה: במסגרת מכרז זה לא מתוכנן להעביר לספק חומר בסיווג בטחוני )שמור / סודי וכיוצ"ב(. 

 ד.במידה וכן, יחולו הנחיות בטחון ייעודיות / נוספות אשר יוגדרו עי מנב"ט המשר

 אין להסיר ממסמכי המשרד המגיעים לספק את סימון המידע "מוגבל/חסוי" המגיע מהמשרד.  .3.9

 ( .  (Need to Knowמידע "מוגבל" יהיה נגיש לעובדי הספק ע"פ הגדרת הצורך לדעת .3.10

הכנת עותקים לצרכי עבודה אצל הספק תיעשה על פי צורך בלבד ותפוצתם תהא בקרב עובדי הספק  .3.11

 לו בלבד.הנדרשים לעותקים א

 חל איסור על הספק להעביר מידע המסומן כ"מוגבל/חסוי " לגורמי צד שלישי.  .3.12

 על הספק ליישם יכולת סימון של רמות רגישות המידע בדוחות המערכת.  .3.13

הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף למכרז, וכן יחתים על התחייבות זו את  .3.14

עובדיו ו/או כל מי מטעמו אשר יהיה בעל גישה למאגר מידע של המשרד או למידע מתוכו במסגרת 

 ההתקשרות. 

 הספק מתחייב להפריד הפרדה מלאה את מאגרי המשרד המצויים בידיו מיתר מאגרי המידע .3.15

 שברשותו.

בכל מקרה שבו לספק התקשרות עם צד שלישי כלשהו אשר יש לה נגיעה עם ההתקשרות בין הספק  .3.16

למשרד במסגרת מכרז זה ו/או על יישום ההנחיות המפורטות במסמך זה, הספק מתחייב להודיע על 

נחיות כך למשרד ולפעול על פי הנחיותיו וכן ליידע את הצד השלישי על החובות הנובעות מקיום הה

 המפורטות במסמך זה .

המשרד רשאי לבצע בקרה תהליכית אצל הספק, לאחר תיאום עמו. הספק מתחייב לשתף פעולה עם  .3.17

 נציגי המשרד לצורך כך.
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 שימוש, אחזקה וניהול מאגרי מידע .4

כל המידע והנתונים אשר יאוחסנו על ידי הספק יהיו בבעלותו המלאה והבלעדית של המשרד. הספק  .4.1

יצהיר כי הוא מוותר על זכותו לתבוע כל זכות קניינית מהמשרד ,ובכלל זה את הזכות לקניין רוחני. 

למען הסר ספק, כל החומר המועבר על ידי המשרד לספק וכל המידע הנצבר במערכות אשר לספק 

גישה אליהם הינו בבעלות המשרד כולל זכויות הקניין חומרי ורוחני והינם בבעלותו הבלעדית ואין 

 לספק כל זכות לתבוע שימוש במידע או לבצע בו כל שימוש שאינו באישור המשרד. 

 כל שינוי במדיניות הספק בנוגע ליישום ההנחיות במסמך זה יובא לידיעת ואישור המשרד.  .4.2

גישה שלו, או של מי מטעמו, למידע ולמאגר המידע, תתבצע אך ורק בהתאם הספק מתחייב שכל  .4.3

 להוראות המשרד ולמטרות אשר הוגדרו לו על ידי המשרד במסגרת ההתקשרות . 

הספק מתחייב שהוא, או מי מטעמו, לא יעביר מידע, או חלק ממידע, מתוך מאגרי המשרד אשר  .4.4

 בידיו או שיש לו גישה אליהם, לצד שלישי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב מאת המשרד. 

 הספק מתחייב למנוע שמירה של נתונים רגישים באופן מקומי אצל משתמשי המערכת. .4.5

 ור מפורש ובכתב מהמשרד.במקרים חריגים יש לקבל איש

לא יאושר פתרון העושה שימוש בשירותי ענן ציבוריים. כלל שמירה ועיבוד המידע יבוצע ע"ב מערכות  .4.6

 המחשוב הנמצאות בבעלות ובשליטה מלאה של הספק / המשרד.

יש לפרט מיקומים פיסיים )כתובות( של מתקני המחשוב של הספק )מתקן ראשי, מתקן גיבוי, 

 מתקן שלישי(.

 אבטחת המידע במישור משאבי האנוש והעובדים: .5

הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיו בעלי גישה למאגרי המשרד ו/או יועסקו  .5.1

במסגרת התקשרות הספק עם המשרד, יהיו בעלי הכשרה מתאימה ,בהתאם לנדרש במסמכי המכרז 

הספק, מי מטעמו או משתמש צד  וההתקשרות. בדיקת אימות הרקע של כל מועמד להעסקה כעובד

שלישי, יעשו ע"י הספק כנדרש על פי דין ולפי כללי האתיקה הרלוונטיים, והיקפם יתאים לדרישות 

 המשרד, לסיווג המידע שיהיה נגיש להם ולסיכונים הצפויים. 

 הספק יהיה אחראי כלפי המשרד על כל פעילות עובדיו ו/או מי מטעמו במסגרת ההתקשרות.  .5.2

חייב שכל עובדיו, ו/או מי מטעמו ו/או משתמשי צד שלישי, מבינים את מלוא האחריות הספק מת .5.3

המוטלת עליהם בנוגע למידע ולאבטחתו וכי הם מתאימים לתפקידים שנועדו להם. על הספק 

להפחית סיכוני גניבה, הונאה או שימוש לרעה בגישה למידע של המשרד באמצעות נקיטת אמצעי 

( כגון מצלמות אבטחה, תיעוד גישה וכדומה), וזאת מבלי לגרוע מהוראות הגנה סבירים ומקובלים

 נספח זה באשר לאבטחה הפיזית והסביבתית. 

הספק מתחייב למנוע מקרים בהם עובדיו ו/או מי מטעמו ינסו לבצע גישות למאגרים אליהם לא  .5.4

 קיבלו הרשאה. 

מי מטעמו ו/או משתמשי צד הספק מתחייב כי תפקידים ותחומי אחריות של עובדי הספק ו/או  .5.5

 שלישי הנוגעים לאבטחה , יוגדרו ויתועדו ע"י הספק לפי מדיניות אבטחת המידע של הארגון. 

חוזה הנחתם עם עובדים חדשים יכלול התייחסות לאחריות העובד בכל הנוגע להיבטי אבטחת מידע,  .5.6

 וילווה בהצהרת סודיות. 
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ם חברות המספקות שירותי מיקור חוץ, יכלול חוזה של הספק עם חברות כוח אדם / השמה או ע .5.7

התייחסות בכל הנוגע לבדיקות המבוצעות בתהליכי גיוס העובדים. אבטחת מידע בעת העסקת 

עובדים והגברת המודעות שלהם נוהלי אבטחת מידע של הספק יגדירו מהן הפעולות שיש לבצע בכדי 

 לשמור על נכסי המידע של המשרד. 

בקרות ופעולות נוספות המיועדות למנוע את זליגת המידע מעובדים להם יש  על הספק להגדיר נהלים, .5.8

 נגישות למידע של המשרד.

לעובדים )כולל עובדים חיצוניים לארגון( המסיימים את העסקתם בארגון, בין אם ביוזמתם או  .5.9

 ם. ביוזמת המעסיק, ייחסמו הרשאות הגישה למידע( בין אם למערכות מידע ובין אם לאמצעים פיזיי

 הספק יוודא כי בסיום ההעסקה לא יישארו נכסי מידע של הארגון בידי העובד. .5.10

הספק יגדיר את אופן הטיפול בעובדים בהיבטי אבטחת מידע לתקופת הזמן שבין הודעת העזיבה  .5.11

 לסיום העסקה. יש להגדיר דרישות לפחות בנושאי בקרת גישה, עבודה על מערכות ומסמכים וכו'. 

 עובדים, על הספק לעמוד בדרישות הבאות: בכל הקשור להעסקת .5.12

חוזה העסקה יכלול: חתימה על הצהרת סודיות והתחייבות העובד למסירת פרטים לאגף  .5.12.1

הביטחון במשרד ככל שיידרש לטובת בדיקות ביטחון ועמידת העובד בנהלי האבטחה 

 שהוגדרו.

בטחת מידע עובדי הספק לא יחלו העסקתו עבור המשרד ללא חתימה על תדריך בהיבטי א .5.12.2

 על הספק להגיש אישורים לביצוע התדריכים.

נציגי המשרד יפקחו ויבקרו על נושא הליך הגיוס בהקשרי אבטחת המידע לרבות הליך סיום  .5.12.3

 העסקה שיכלול דוח מפורט :

מועד סיום העסקה סיבת סיום העסקת העובד, אמצעים שנקט הספק כגון, חסימת  .5.12.4

 כל אמצעי שסופק ע"י המשרד במסגרת המכרז.הרשאות, ווידוא של החזרת נכסי מידע ו

טרם תחילת ביצוע, תיערך פגישה מקדימה בין נותן השירות הרלוונטי מטעם הספק מטעם הספק,  .5.13

 לנציג אגף אב"מ לוגי במשרד ומנב"ט המשרד לצורך הצגת תכנית האבטחה ואפיון בעלי התפקידים.

 

 אבטחה פיזית וסביבתית:  .6

המשרד רשאים בעל עת לבקר / לפקח ולבצע תרגילים לטובת בחינת  נציגי אגף הביטחון ומידע של .6.1

 עמידת הספק בנהלי האבטחה שהוגדרו.

נציג אגף ביטחון במשרד רשאי להגדיר כי חלק מעובדי הספק נדרשים לבצע בדיקות ביטחון נוספות,  .6.2

 באחריות הספק למסור כל מידע שיידרש עבור ביצוע הבדיקות.

במידה והספק/עובדיו יידרשו להיחשף במסגרת תפקידם לחומרים מסווגים עליהם לעבור תהליך  .6.3

 התאמה ביטחונית ע"י אגף הביטחן במשרד הפנים המונחה ע"י שירות הביטחון הכללי בהקשר זה.
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הספק/עובדיו יידרשו בתהליך ההתאמה ביטחונית למלא שאלונים והצהרות המאשרים הסכמתם   .6.4

פלילי ובתיקם הרפואי וככל שיידרש לטובת ביצוע השלמת הליך התאמה ביטחונית לעיון במרשם ה

 הנדרש לצורך מילוי  תפקידם.

 אבטחה לוגית: .7

  הספק מתחייב להשתמש באמצעי אבטחת המידע כגון אנטי וירוס והקשחת תחנות העבודה. .7.1

 תיעוד ובקרה: .8

 בשלמות סודיות וזמינות המידע.על הספק לבצע תיעוד של כל אירוע אשר יש בו משום פגיעה  .8.1

כל אירוע אבטחה, ייחקר וייבדק ויופק דוח אירוע המתאר את הגורמים לאירוע ואת דרכי הטיפול 

 באירוע. הספק יוציא הנחיות לביצוע על מנת להפחית את הסיכוי לאירוע דומה . 

יהול מידע, אשר הספק מתחייב להעביר למשרד דיווחים תקופתיים ולפי דרישה בכל הנוגע לאופן נ .8.2

 נמצא בבעלות המשרד . 

הספק מתחייב לדווח באופן מידי לצוות אבטחת מידע במשרד )אשר יעדכן גם את מנב"ט המשרד(  .8.3

 בכל מקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה. 

 ניהול משתמשים והרשאות: .9

 ל הגישה המוגדרת לכל תפקיד. הספק מתחייב לנהל רישום מעודכן של בעלי התפקידים וש .9.1

הספק מתחייב לגרוע הרשאות לבעלי תפקידים שהסתיים תפקידם או שאין להם צורך במידע אליו  .9.2

 קיבלו הרשאה. 

 הספק מתחייב לדאוג לבקרות המתאימות על מנת שלא תבוצע גישה לא מורשית למאגרי המידע.  .9.3

מרחוק תבוצע באמצעות רכיב פיסי  הספק מתחייב שהזדהות לניהול הרשת והשירותים הניהוליים .9.4

 בנוסף לסיסמא . 

על הספק לזהות את המשתמשים במערכות שבמכרז, בהתאם למערך ההזדהות הקיים במשרד  .9.5

 הפנים. תוגדר מדיניות סיסמאות שתכלול את הפרמטרים הבאים לכל הפחות: 

 הקבוצות הבאות: 4מתוך  3תווים בשילוב  8לפחות  -חוזק הסיסמא  .9.5.1

 יות קטנות, אותיות גדולות, סימנים מיוחדים.ספרות, אות

 ניסיונות. 3 -מספר ניסיונות שגויים לנעילה  .9.5.2

 סיסמאות אחורה לפחות. 5עד  -שמירת היסטורית סיסמאות  .9.5.3

 חודשים לפחות. 3-אחת ל -תדירות החלפת הסיסמא  .9.5.4

 דקות ללא פעילות. 10הספק מתחייב לנתק משתמש שהזדהה למערכת מידע לאחר פרק זמן של  .9.5.5

 אבטחת עמדות הקצה: .10

חל איסור מוחלט לשמור מידע רגיש בתחנה מרוחקת של המשתמש שלא הותאמה למדיניות  .10.1

 מסמך זה.



91 

 

 

מחשבי הספק מהם ניתן לגשת למידע של המשרד ולמערכותיה ,יצוידו במערכת הפעלה  .10.2

 ובתוכנות אנטי וירוס מעודכנות.

 שימוש בהתקנים ניידים: .11

מידע להתקנים ניידים. אלא לצורך גיבוי בלבד עפ"י נהלי הספק מתחייב שלא להוציא חלקי  .11.1

 המשרד.

 גיבוי, שחזור והתאוששות: .12

יש להעביר למשרד את  –מידע של המשרד, הנמצא במערכות הספק יגובה בצורה סדירה  .12.1

 מדיניות הגיבוי.

 הספק מתחייב לבצע גיבויים של המידע הנצבר אצלו.  .12.2

 סיום התקשרות:  .13

 פק להעביר למשרד את כלל החומרים שברשותו.עם סיום ההתקשרות על הס .13.1

עם סיום ההתקשרות, על הספק לבצע מחיקת כל המידע אשר נמסר ע"י המשרד בישירות או  .13.2

 בעקיפין ו/או נוצר ע"י הספק כתוצאה מפעילות הנובעת מההתקשרות.

על הספק להעביר דו"ח מסכם בנושא מחיקת כל העותקים של קבצים, בסיסי נתונים, עותקי 

 גיבוי, העתקים מודפסים וכל העתק אחר הקיים ברשותו.

בה הוא מתחייב שלא  , בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח למסמך זה,הספק יחתום על הצהרה

נשארו ברשותו רכיבים כלשהם הנוגעים למערכת ו/או מידע אודות הארגון וכי הוא לא יעשה 

 ות.שום שימוש במידע על הארגון, אליו הוא נחשף במסגרת ההתקשר

תושמד  –כל מדיה מגנטית נתיקה ו/או מדיה אופטית ו/או אחרת אשר שימשה לשמירת מידע  .13.3

 עם סיור ההתקשרות.

על הספק לוודא כי לא נשארת ברשותו כל אפשרות גישה לרשתות המשרד ו/או מאגרי מידע  .13.4

 שהועמדו לרשותו כחלק מההתקשרות.

פק להחזיר לאגף הביטחון במשרד על הס -במידה ונמסר לספק תג תמו"ז/תג עובד ממלכתי  .13.5

כמו כן יידרש הספק לחתום ₪,  500לרבות תדרוך. אי החזרת התג תלווה בקיזוז תשלום בסך 

 על מסמך בו יידרש לעמוד בהנחיות ביטחון בהקשר זה.
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נספח מס'1 לנספח ג)4(: 

 עובד מיקור חוץ  -טופס סיום העסקה
 

 שם פרטי: __________________

 ________________שם משפחה: 

 טל נייד: ___________________

 ת"ז: ___________________

 עובד ב: __________________

 הוחזר:

 )כרטיס עובד )אי החזרת התג תגרור לקנס כספי כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות 

   מדבקה לרכב 

   נשק 

 מחשב 

 חתימה על תדריך סיווג ביטחוני לסיום העסקה 

 

 

 

 

 הביטחון : אישור נציג אגף

 שם מלא: _______________

 

 חתימה: ________________

 

 

 

 

 

 

 עם סיום ההתקשרות על הספק להעביר למשרד את כלל החומרים שברשותו.

 

עם סיום ההתקשרות, על הספק לבצע מחיקת כל המידע אשר נמסר ע"י המשרד בישירות או בעקיפין ו/או 

 התקשרות.נוצר ע"י הספק כתוצאה מפעילות הנובעת מה

על הספק להעביר דו"ח מסכם בנושא מחיקת כל העותקים של קבצים, בסיסי נתונים, עותקי גיבוי, העתקים 

 מודפסים וכל העתק אחר הקיים ברשותו.

 

הספק יחתום על הצהרה בה הוא מתחייב שלא נשארו ברשותו רכיבים כלשהם הנוגעים למערכת ו/או מידע 

 שום שימוש במידע על הארגון, אליו הוא נחשף במסגרת ההתקשרות.אודות הארגון וכי הוא לא יעשה 

תושמד עם סיור  –כל מדיה מגנטית נתיקה ו/או מדיה אופטית ו/או אחרת אשר שימשה לשמירת מידע 

 ההתקשרות.
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על הספק לוודא כי לא נשארת ברשותו כל אפשרות גישה לרשתות המשרד ו/או מאגרי מידע שהועמדו לרשותו 

 מההתקשרות.כחלק 

 

בחתימתי זו הנני מצהיר כי העברתי חזרה למשרד הפנים כל הנדרש לעיל, וביצעתי את כלל ההנחיות שנדרשו 

 ממני.

 

 

 

 

 תאריך: ________________

 חתימה: ________________

 

 

 *  עותק זה יועבר לאגף בו הועסק העובד ויישלח לאגף הביטחון 
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