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 לקבלת שירותים משפטיים ממשרדי עו"ד INGL/TENDER/2019/08מכרז פומבי מספר 

הצעות לקבל "( מבקשת בזאת נתג"ז" או "החברה" –חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן 
  :"(מכרזהכמפורט להלן )להלן: " ,שירותים משפטייםל

  החברה על כללי רקע

לצורך הקמת  2004נתג"ז הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל שהוקמה בשנת 
 מערכת ההולכה לגז טבעי בישראל.  והפעלת

החברה הקימה מערכת להולכת גז טבעי הכוללת נכון להיום מקטעי צנרת להולכת גז טבעי בלחץ גבוה 
תחנות גז, תחנות קליטת גז ממאגרי הגז )לרבות מצוף ימי המתחבר ק"מ, וכן  750-בתוואי כולל של כ

( בחיבור PRMSלאוניות גז טבעי נוזלי(, תחנות להגפת גז לאורך הצנרת ותחנות להפחתת לחץ הגז )
 המערכת ללקוחות.

לקוחות, הכוללים את תחנות הכוח של חברת  50-באמצעות מערכת ההולכה, מוליכה החברה גז טבעי לכ
תחנות כוח פרטיות, מפעלי תעשייה, חברות חלוקה ולקוחות ייצוא. לחברה תכנית עבודה החשמל, 

להמשך פיתוח מערכת ההולכה בשנים הקרובות, לנוכח גילויי הגז הטבעי הנוספים שהתגלו מול חופי 
 ישראל.

הן הקמת מערכת ההולכה הינה פרויקט לאומי בעל חשיבות גבוהה למשק הישראלי, הן מבחינה כלכלית, 
לשיפור איכות הסביבה, והן לצורך מתן מענה לצורכי החשמל הגדלים של המשק. בשל דחיפותו, מוקם 
הפרויקט בלוח זמנים קצוב שנקבע על ידי ממשלת ישראל ועל פי התחייבויות החברה ללקוחותיה, תוך 

 שהחברה שמה דגש רב בפעילותה לשמירה על אמינות ובטיחות מערכת ההולכה.

-מכוח רישיון שניתן לה מאת שר האנרגיה, בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, התשס"בהחברה פועלת 
. בהתאם לרישיון זה, החברה פועלת כחברת ניהול, למעט ביחס לתפעול ותחזוקת מערכת ההולכה. 2002

עובדים, חלקם באמצעות חברת כוח אדם בשל מצוקת תקנים, ומסתייעת  120-בחברה מועסקים כ
מרכזי תחזוקה  3בד מפעילותה. מטה החברה ממוקם בקרית עתידים, ת"א, ויש לה במיקור חוץ לחלק נכ

 בדרום )סמוך לדימונה(, במרכז )א.ת. כנות( ובצפון )חיפה(. –

שאגרות החוב  1968-החברה הינה "תאגיד מדווח" לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 2018החל מחודש יוני 
 על כך המשתמע מכך.שלה רשומות למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב, 

ובדיווחי  www.ingl.co.ilמידע נוסף על החברה ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
 החברה באתר הבורסה.

, ואין בו כדי להוות ולהתרשמות על פעילותה של החברה הרקע המובא לעיל הינו לידיעה כללית בלבד
 תחייבות כלשהם מצד החברה.מצג או ה

http://www.ingl.co.il/
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 המבוקשים השירותים

משרדי ( מזמינה בזה "החברהאו " "נתג"ז" -בע"מ )להלן נתיבי הגז הטבעי לישראל חברת  .1.1
מתן שירותי ייעוץ וייצוג להצעות להגיש  להלן, 3, העומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף עו"ד

ההזמנה ך זה )", בהתאם למסמהבאיםמומחיות התחומי אחד או יותר מבנתג"ז ל יםמשפטי
 :("השירותים" -המכרז )להלןיתר מסמכי "( ולהציע הצעות

  :, כוללתכנון ובנייהו מקרקעין .1.1.1

בהליכי טיפול הכוללים בעיקר: התכנון והבנייה, המקרקעין וייעוץ וליווי החברה בתחום 
ל בעלי זכויות בקרקע, לרבות ייצוג החברה בועדות ערר כניסה לעבודות ודרישות פיצוי מו

ובתי משפט בקשר לכך; ייעוץ סטאטוטורי בקשר לתכניות מערכת הולכת הגז הטבעי; 
 .הסכמי שכירות ורכישה במקרקעין

  :, כוללודיני חברות ההוןשוק   .1.1.2

 לשבתחום שוק ההון, דיני ניירות ערך, דיני חברות וממ של החברה ייעוץ וליווי שוטף
חברה, המזכירות ייעוץ לתחום , בשוק ההון מול גורמים רגולטורייםתאגידי, לרבות ליווי 

 ליווי הנפקות.ו( ותקופתייםידיים לרשות ני"ע )מ דיווחיםהכנת סיוע ב

 )בכל מקרה לכל תחום מציע יהיה רשאי להגיש הצעה לאחד מתחומי השירותים או לשניהם .1.2
מציע ברת על זכותה, כמפורט במסמכי המכרז, לבחור . החברה שומ(תנפרדיגיש המציע הצעה 

 . אחד לכל תחום )שני זוכים( או במציע אחד לשני התחומים

 תקופת ההתקשרות

 .תחילת ההתקשרותשנים ממועד  (6שש )הינה למשך  למתן השירותיםתקופת ההתקשרות  .1.3
שנים כל  3לתקופות נוספות של עד להאריך את תקופת ההתקשרות  שמורה האופציהז "נתגל

, או לקצר את תקופת אחת, בכפוף לאישורים הנדרשים מרשות החברות הממשלתיות
 . בהסכםההתקשרות במקרים ובאופן הקבוע 

 אופי מתן השירותים 

כך שמדובר בשירותים הניתנים  לע, שלאחריוובהתקשרות הליך המכרזי דגש בשמה החברה  .1.4
על בפרט במציע תבחר החברה המכרז,  כמפורט במסמכי. ע"י עורכי דין מסוימים באופן אישי
רכי דין על עו ,לפיכך .למתן השירותים ם ומומחיותם של עורכי הדין המוצעיםסמך ניסיונ

, אלא אם ורק הם – במהלך כל תקופת ההתקשרות אלה לעסוק במתן השירותיםמסוימים 
 .אחרתבאופן חריג שהחברה תאשר  וככל

 צוות המציע: .1.5

עו"ד פנימי לליווי השוטף בתחום בחברה מועסק : נייהוב והתכנון המקרקעין בתחום .1.5.1
זה. מטעם המציע יועסק במתן השירותים עו"ד ראשי אחד בלבד, אשר ייצג את 

יחד עם עוה"ד הפנימי של  – ועדות ערר ובתי משפט – החברה בערכאות המשפטיות
לצורך ככלל,  ,יובהר, כי. ולחברה , וייעץ בסוגיות שונות בתחום לעו"ד הפנימיהחברה

, הייצוג המשפטי בערכאות המשפטיות יסתייע עו"ד הראשי בעו"ד הפנימי של החברה
, תהיה רשאית החברה לאשר למציע להעסיק חריגיםבמקרים . ולא בצוות של המציע

 . על עו"ד הראשי עו"ד נוסףלצורך מתן השירותים 

עורכי דין שני עד ו צוות המציע יכלול עו"ד ראשי אחד: חברות ודיני ההון שוק בתחום .1.5.2
הראשי יהיה אחראי לכל תוצר, ייעוץ או  "דה. עו"(הצוות המוצע)להלן: " נוספים

"ד הראשי נדרש למעורבות השירות שיינתן ע"י כל אחד מחברי הצוות. יודגש, כי עו
 במתן השירותים, ובכלל זה: משמעותיתאישית 

מול גופים הישיבות להתייעצות בחברה או ויופיע באופן אישי לכל הפגישות  .א
 ,וכו' )ולמעט מקרים חריגים /מסמכיםאיסוף מידע לצורך אחרים, למעט 

"ד הראשי הנבצר מעובהם  בהסכם )נספח ג'(, כהגדרתו באישור הממונה
 להופיע ולא ניתן לשנות את הלו"ז(. 
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. לא יועבר וצעצוות המהקפדני כל תוצר המופק ע"י ובאופן אישי וייבחן יבדוק  .ב
"ד הראשי יהיה חתום העו על ידו כאמור.ונבחן לא נבדק לידי החברה תוצר ש

 . צוות המוצעעל כל חוות דעת או תוצר חתום אחר שיופק ע"י ה

 יפקח באופן אישי על עבודת הצוות במתן השירותים. .ג

נספח סח וחתום על הצהרה בדבר זמינות בנליידרש  מוגשת ההצעה בכל תחום עוה"ד הראשי .1.6
 .'יד

אחר, רשאית עו"ד יעבור לעבוד במשרד עוה"ד הראשי במקרה שי מובהר, למען הסר ספק, כ .1.7
 .הוראות ההסכםכמפורט ב אליו עברהחברה להסב את ההסכם למשרד 

 היקף ותדירות משוערים עבור ביצוע השירותים 

 :תכנון ובנייהומקרקעין  .1.8

ייצוג החברה – , תכנון ובניה ותחומים משיקיםהמקרקעיןמשפטי בתחום וייצוג ייעוץ 
לפיצויים בגין פגיעה במקרקעין ובמחוברים, ירידת של בעלי זכויות במקרקעין עות תביב

, לרבות, תחומי התכנון והבנייהסוגיות שונות בבכן ייעוץ ווכדומה ערך, גרימת נזקים 
, והסכמים עם בעלי קרקע , פיצויהליכי תכנון, רישוי, הפקעה, זיקות הנאה, כניסה לקרקע

; ייעוץ נושאים האמוריםערר ובתי משפט בקשר ל לרבות ייצוג החברה בועדות
 במקרקעין ת הגז הטבעי; הסכמי שכירותסטאטוטורי בקשר לתכניות מערכת הולכ

      .שעות בחודש 70-כ – ורכישתם

 :שוק ההון   .1.9

ה מול גורמים רגולטוריים, מזכירות חברה, הכנת תשל החברה בעבוד ייעוץ וליווי שוטף
(, ליווי הנפקות אג"ח וליווי כלל תחומי הממשל תקופתייםים ודיווחים לרשות ני"ע )מידי

  . שעות בחודש 80-כ – דיני החברות וניירות הערך ,התאגידי

 /יםאינה מתחייבת כי תזמין מהזוכה ז"נתג, וכי אינן מחייבותההערכות דלעיל מודגש, כי  .1.10
רותים נשוא ותהיה רשאית לצמצם או להרחיב את היקף השי כלשהובמכרז שירותים בהיקף 

  .מכרז זה

 רשות החברות הממשלתיות אישור

תנאי להתקשרות החברה עם זוכה הינו קבלת אישור להעסקת עורכי דין מרשות החברות  .1.11
 או לאי מתן הממשלתיות, ובהתאם לתנאי האישור. יודגש, כי החברה אינה אחראית למתן

יועצים משפטיים  –האישור. המציעים מופנים לעיון בחוזר רשות החברות הממשלתיות 
, באתר רשות החברות 02.09.2015לחברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות, מיום 

 הממשלתיות. 

 :הגדרות .2

אותה משמעות שיש במכרז זה ככלל, ובהיעדר משמעות אחרת המשתמעת במפורש, יהיו למונחים 
במסמכי המכרז ם למונחים הבאיכמו כן, . 1993-תשנ"גהמכרזים, האו בתקנות חובת  הסכםבם לה

 תהיה המשמעות כמפורט להלן:

 1)נספח ג'  , על נספחיוג'כנספח ההתקשרות המצורף למכרז  הסכם – "הסכםאו " "סכםהה" .2.1
מהווה את הסכם  2מהווה את הסכם ההתקשרות לתחום מקרקעין ותכנון ובנייה ונספח ג'

  .ההתקשרות לתחום שוק ההון(

 .בהסכםכהגדרתו  –" הממונה" .2.2

וכספית,  מקצועיתהצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה וחלקיה, הכוללת הצעה  –" הצעה" .2.3
 להלן. 6כמפורט בסעיף 

 מציע שהוכרז ע"י ועדת המכרזים כזוכה וקיבל על כך הודעה בהתאם. –" זוכה" .2.4

ומבלי שהדוגמאות הניתנות יהוו  השימוש במילה "לרבות" נועד להדגים ולא למעט –" לרבות" .2.5
 רשימה סגורה. בכל מקום שנכתב "לרבות" הכוונה היא "לרבות )אך לא רק(".
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

וכפי שיעודכנו או יתוקנו  מסמך המכרז וההסכם והנספחים הנלווים להם, –" המכרזמסמכי " .2.6
 .מעת לעת

 . במכרז מגיש הצעה –" מציע" .2.7

כי הפעולה, ההחלטה וכיו"ב עניינים  השימוש במילה "רשאית" נועד להבהיר, –" רשאית" .2.8
, אך היא אינה חייבת ז"נתגשל הבלעדי הרלבנטיים לנושא הסמכות, הינם בשיקול דעתה 

 לבצעם/לקבלם.

 .למכרז 1.3  ה בסעיףתכהגדר – תקופת ההתקשרות"" .2.9

  סףתנאי  .3

 ,שיגישתנאי הסף כוללים תנאי סף כלליים אחידים אשר כל מציע נדרש לעמוד בהם ביחס לכל הצעה 
וכן תנאי סף ספציפיים הייחודיים לתחום המומחיות אשר על כל מציע לעמוד בהם רק ביחס לתחום 

יחס ליותר מתחום מומחיות אחד יהמומחיות בו מוגשת הצעתו. ככל שבכוונת מציע להגיש הצעה בהת
 תיבחן עמידת ההצעה ביחס לכל תחום מומחיות בנפרד. 

דין, שמתקיימים בו, במועד הגשת ההצעה, במצטבר, התנאים  רשאי להשתתף במכרז כל משרד עורכי
 להלן: המפורטים 

 תנאי סף כלליים:  .3.1

מחזיקים רישיון בר תוקף לעריכת דין  צוות המוצעחברי האחד מכל עוה"ד הראשי ו 3.1.1
 מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

ם ( שנים לפחות בתחו10מועסק לפחות עורך דין אחד שלו ניסיון של עשר ) במציע 3.1.2
המומחיות, והוא מתחייב בהצעתו כי עורך דין זה יהיה אחראי על כל השירותים 

לעיל שיינתנו במהלך כל תקופת ההתקשרות )אלא אם הסתיימה עבודתו במשרד( )
 "(.עוה"ד הראשי" -להלן ו

המציא את כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  המציע 3.1.3
 שהם בתוקף., כ1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 תנאי סף ייחודיים לתחום המומחיות:  .3.2

  -תנאי סף מצטברים לתחום המקרקעין והתכנון והבנייה  3.2.1

 :1.1.2011ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר 

( 8) שמונהבו לפחות  או שותפים להיות משרד עורכי דין, שמועסקים על המציע (א)
 עורכי דין ומתמחים. 

כולל  לאחברות בפרויקט/י תשתית ) 2ללפחות באופן אישי העניק  הראשי עוה"ד (ב)
במשך תקופה של שנתיים , פרויקטי נדל"ן מגורים או משרדים(, ליווי וייעוץ משפטי

( 2)והן  ;פרויקט התשתיתעבודות התנגדויות לביצוע ( ב1) :הן ,לפחות בכל חברה
 רויקט התשתית. של בעלי זכויות בקרקע בגין פכספי דרישות פיצוי ב

כולל פרויקטי  לא)בפרויקט/י תשתית  /חברותחברהבאופן אישי ייצג  עוה"ד הראשי (ג)
תביעות  2( לפחות 1בערכאות משפטיות, כדלקמן: ) נדל"ן מגורים או משרדים(

בעלי זכויות בקרקע  הוגשו על ידיש ל אחתמיליון ש"ח לפחות כ 0.5בהיקף כספי של 
הליכים  2( לפחות 2) ;נגרם במסגרת פרויקט תשתיתש פיסיבגין נזק כספי לפיצוי 

עבודות בקרקע בגין פרויקט ל שהוגשו ע"י בעלי זכויות בקרקע למניעת כניסה
תביעות לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתכנית של  2( לפחות 3) ;תשתית

. מתן ייצוג משפטי ל אחתלפחות כ₪ מיליון  1פרויקט תשתית בהיקף כספי של 
כמו כן, נדרש כי  כאה ראשונה ולאחר מכן בהליך/כי ערעור ייחשב כהליך יחיד.בער

( הינה ביחס 3)-( ו1)ג() 3.2.1לפחות תביעה אחת מבין התביעות המוזכרות בסעיפים 
  .לשטח חקלאי

   -תנאי סף מצטברים לתחום שוק ההון ודיני החברות  3.2.2

 :1.1.2011ם לאחר ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיי
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

( 10בו לפחות עשרה )או שותפים להיות משרד עורכי דין, שמועסקים  על המציע (א)
 עורכי דין. 

חברות שהינן "תאגיד מדווח"  4ליווה/מלווה באופן אישי לפחות  עו"ד הראשי (ב)
בתחום שוק ההון, דיני ניירות  ,1968 –כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

משל תאגידי, לרבות ליווי מול גורמים רגולטוריים בשוק ההון, ערך, דיני חברות ומ
דיים וע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מיייעוץ לתחום מזכירות החברה, סי

לצורך סעיף זה ייחשב רק אם עורך הדין הועסק על ידי יווי" חברה ל" .ותקופתיים(
 ;חודשים ברציפות 6למשך תקופה של מעל  החברה )הלקוח(

הליכי אכיפה מנהלית  2ליווה חברות שהינן "תאגיד מדווח" בלפחות  עו"ד הראשי (ג)
מול הרשות לניירות ערך או תביעות כנגדן ו/או כנגד נושא משרה בהן בגין הפרת 

, במסגרתן הוגש על ידי המשרד בו 1968-הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח
ו/או  ,ליבהליך מנהכתב טענות ו/או עורך הדין הראשי כתב הגנה  /שותףעובד

   בהליכים כאמור. הופיע וייצג את אותן חברותהמשרד 

הליכי הנפקת ניירות ערך ו/או רישום  3ליווה באופן אישי לפחות  עו"ד הראשי (ד)
ניירות ערך למסחר בבורסה לניירות ערך לרבות עריכת תשקיף וליווי הרישום 

 למסחר. 

 פרטים נוספים  .3.3

 .נאי סף וכן עבור ניקוד האיכותתהוכחת עמידה בנדרש למלא טבלאות לצורך  

 .יתר חברי הצוות המוצעלצרף קורות חיים של עוה"ד הראשי ו יש

 עניינים ניגוד היעדר .4

מצוי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זיקה אליו גיש הצעה למכרז אם הוא יהיה רשאי לה לאמציע  4.1
עלול להיות במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו לחברה במסגרת המכרז או 

מצוי במצב כאמור. מציע אשר שוקל את השתתפותו במכרז בשל חשש לניגוד עניינים רשאי 
לפנות לחברה במסגרת שאלות ההבהרה בעניין זה בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים. החברה 

  רשאית להשיב בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדי, אך אינה מחויבת בכך.

פקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה, אשר תימסר כל מציע נדרש לעיין ברשימת הס 4.2
להצעה  כנספח כד'שלהלן( ותצורף  5למציע שייפנה לקבל את מסמכי המכרז )כאמור בסעיף 

המקצועית. המציע ימלא הצהרה חתומה בדבר ייצוג או אי ייצוג הגורמים המנויים ברשימה 
יגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא וכן בדבר ייצוג כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לנ

משרה בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה. כל מציע יספק את הפרטים 
. החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפנות למציעים כה'  בנספחהנדרשים לגביו כמפורט 

ים. החברה תהיה לקבלת פרטים נוספים לצורך החלטתה בדבר קיומו או היעדרו של ניגוד עניינ
רשאית להחליט כי קיימת מניעה של ניגוד עניינים להתקשרות עם מציע שלא יספק פרטים 
נוספים. למען הסר ספק, ההחלטה בדבר קיומו או היעדר קיומו של ניגוד עניינים תהיה של 
החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע יעדכן את החברה בדבר כל שינוי שיחול בהצהרתו זו 

 שלב של המכרז ובמקרה שיזכה, גם לאחר זכייתו ובכל תקופת ההסכם.  בכל

מנע מניגוד עניינים, ייידרש לחתום על הצהרה להכזוכה מציע שייבחר בנוסף לאמור לעיל, ה 4.3
ככל שהמציע ייבחר כזוכה בהליך, וייווצרו מצבים שבהם יתעורר המצורפת כנספח להסכם. 

ותים או כתוצאה מהם, ביחס למציע ו/או למי מטעמו, חשש לניגוד עניינים במהלך ביצוע השיר
יב, להביא לידיעת החברה כל ידי לחברה. המציע מתחייהמציע מתחייב להודיע על כך באופן מ

עשוי להיות רלבנטי לקביעת החברה אם קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים אשר מידע 
 .אצלו, במתן השירות לחברה

ת הזכות שלא לבחור במציע, גם אם הצעתו נמצאה מתאימה שומרת לעצמה א החברה 4.4
ומיטבית לחברה ו/או שלא להתקשר עם מציע גם לאחר הודעת הזכייה ו/או להפסיק את 

, במישרין או מצאההתקשרות עם המציע הזוכה בכל עת, במקרה שהמציע נמצא או עלול להי
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ין יהליך זה לבין ענ במסגרת בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים הנדרשים
 אחר שלו. 

 וקבלתם סמכי המכרזמ .5

בכל . ניהם בהתאם לאמור בהסכםבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז יהא סדר העדיפות בי 5.1
בכפוף לסדר מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז תיושב הסתירה באופן המיטיב עם נתג"ז. 

, המכרז במהלך ויעודכנו ההצעה במסגרת שיוגשו כפי, הזוכה המציע מסמכיעדיפות המסמכים, 
 המציע לבין החברה בין שתיחתם כפי העסקה מסמכי של סופי ועדכון השלמה לצורך ישמשו

  .כזוכה שייבחר

מסמכי המכרז הינם קניינה של נתג"ז ולא יעשה בהם כל שימוש נוסף על זה שנקבע מפורשות  5.2
 מראש ובכתב. נתג"זבמסמכי המכרז ללא קבלת הסכמתה של 

)מסומנים בסימן מים(.  אינם ניתנים להגשהמסמכי המכרז כפי שהם מופיעים באתר החברה  5.3
, יש לפנות למחלקה PDFלקבלת מסמכי המכרז בדוא"ל לצורך הדפסתם והגשתם, בקובץ 

 .spector@ingl.co.ilהמשפטית בכתובת הדוא"ל: 

 אופן הגשת ההצעה: .6

ת ונפרדות, שיוגשו על ידיו באותו מועד, ז בשתי מעטפות סגורו"את הצעתו לנתג המציע יגיש 6.1
 כדלקמן:

 .6.4ההצעה המקצועית כמפורט בסעיף  – 1מעטפה מס' 

 .6.5 כמפורט בסעיף הצעה כספית - 2מעטפה מס' 

נפרדת ומלאה עבור כל מציע המעוניין להגיש הצעה ליותר מתחום מומחיות אחד, יגיש הצעה  6.2
תחום מומחיות, קרי מעטפה עם הצעה מקצועית ומעטפה נפרדת עם הצעה כספית לתחום התכנון 

 והבנייה ומעטפה עם הצעה מקצועית נפרדת עם הצעה כספית לתחום שוק ההון. 

המציע יחתום על גבי כל עמוד ממסמכי המכרז בראשי תיבות. המציע ימלא את כל הפרטים  6.3
 . וי במסמכי המכרז בעט דיו כחולהטעונים מיל
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 :(מקצועית)הצעה  1' מס מעטפה 6.4

תהיה ע"י  –דרישה לחתימה בראשי תיבות או לחתימה מלאה  –בסעיף זה להלן  6.4.1
מורשה/י חתימה בלבד מטעם המציע. חתימה מלאה תהיה ככל הנדרש על מנת לחייב 

 בצירוף חותמת רשמית של המציע. –את המציע לכל דבר ועניין 

הסף כמפורט  יידרש כל מציע להוכיח את עמידתו בתנאי המקצועיתרת ההצעה במסג 6.4.2
ת תוגש עבור כל המקצועיההצעה  .וכן את מידת התאמתו למתן השירותים 3 בסעיף

 ת המציע בנפרד.תחום מומחיות בגינו מוגשת הצע

 :את המסמכים הבאים מורכא המקצועיתתכלול ההצעה  ,לשם כך 6.4.3

 ע"ג כל עמוד בראשי תיבות. םחתוא ו, כשהמכרז זה 6.4.3.1

ע"ג כל עמוד בראשי  כשהיא חתומה ,נספח א' – במכרז להצעה התחייבות 6.4.3.2
 .תיבות

, (עבור תחום שוק ההון 2עבור תחום התכנון ובנייה וג' 1ג') נספח ג' – ההסכם 6.4.3.3
הצהרה י החברה, ההצעה הכספית כפי שאושרה על יד)לרבות  על כל נספחיו

לא  הסכם, מובהר, כי ה (שמירת סודיותלהתחייבות  לעניין היעדר ניגוד עניינים,
 .ז"נתגיחתם בידי המורשים לכך בי, אלא לאחר שז"נתגיחייב את 

, לרבות כל התשובות לשאלות שנשלחו ע"י נתג"ז למציעים כל ההודעות בכתב 6.4.3.4
 .נספח ד' – ע"ג כל עמוד בראשי תיבותכשהן חתומות ההבהרה, 

 .נספח ה' – אישור מורשה חתימה 6.4.3.5

בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור על ניהול ספרי חשבונות כחוק,  6.4.3.6
 . ו' כנספח – בהתאם לפקודת מס הכנסה

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים 6.4.3.7
 .ז' כנספח –

 . נספח ח' - סימון מסמכים / פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי 6.4.3.8

]למען הסר ספק, בהצעה  .יב'-'ט נספחים -הוכחות לניסיונו וכושרו של המציע  6.4.3.9
למתן שירותים בתחום התכנון והבנייה אין לצרף את טופס יב' ואילו בהצעה 

 '[ אלמתן שירותים בתחום שוק ההון אין לצרף את טופס י

 .יג' נספח –צותהמל 6.4.3.10

 .יד' נספח  - 1.5הצהרת המציע בדבר זמינות בהתאם לסעיף  6.4.3.11

 .'וט נספח -מכרז תיאום אי תצהיר 6.4.3.12

 –תצהיר מורשה חתימה מטעם המציע בדבר העדר קיומה של זיקה אישית 6.4.3.13
 . 'טזנספח 

 .כ' נספח -טרחה שכר נתוני הסכמת המציע לפרסום  6.4.3.14

 .'אכ נספח -יה לכללי רשות החברותישאלון בהתאם לתוספת השנ 6.4.3.15

  .אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[ - 'בכנספח  6.4.3.16

 .הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 'גכנספח  6.4.3.17

 ., לקוחות וגורמים עיקריים בחברהספקיםרשימת  - נספח כד'  6.4.3.18

ייצוג הגורמים המנויים ברשימת ספקים, לקוחות הצהרה בדבר  - נספח כה' 6.4.3.19
 וגורמים עיקריים בחברה. 

כל האישורים והמסמכים יהיו תקפים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, אלא אם  6.4.4
 צוין מפורשות אחרת במסמכי המכרז.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 )הצעה כספית(: 2מעטפה מס'  6.5

 ותכלול רק אתבנפרד עבור כל תחום מומחיות בגינו מוגשת הצעה הכספית תוגש  ההצעה 6.5.1
 .החתימה של המציע יע"י מורש היא חתומה, כמפורט להלן, כאשר ב'נספח 

)יש למלא רק את נספח ב' הרלוונטי  מהוחתו ההצעת המציע, מלא - (2וב' 1)ב' ב' ינספח 6.5.2
ף בכל מעטפה הנספח המתאים, ורל שהמציע ניגש לשני התחומים יצככ ,תחוםאותו הל

רחה המבוקש הט הצעת המציע ימלא המציע את שכרבמסגרת  .(אך לא באותה מעטפה
בהתאם להוראות ההסכם, בשקלים חדשים, לא כולל  יםמשפטיה םשירותיהעבור מתן 

. יובהר כי שכר הטרחה ישולם על המצויין בנספח מע"מ, בשים לב לשכר הטרחה המרבי
 פועל. פי שעות עבודה ב

)למעט שכ"ט  חובה להגיש הצעה לגבי כל אחד מסעיפי שכר הטרחה -בתחום שוק ההון ודיני חברות **  
שהוצע הוא החציון של הטווח  החברה תתייחס לסעיף זה כאילו המחיר – מתמחה(, סעיף שלא יתומחר

(. יובהר, כי "חש 350-ל ש"ח 250בין  החציון, ש"ח 300המחיר יהיה  3לרמה  ,רמת ותק )למשל באותה
שלושה  עדהבקשה לקבלת הצעת מחיר לשש דרגות שכר אינה גורעת מדרישת המכרז להציע צוות של 

  עורכי דין והדבר נועד לאפשר גמישות לחברה במהלך תקופת ההתקשרות.

  :מועד וכתובת להגשת ההצעות .7

  .14:00בשעה  20.6.19ליום להגשת ההצעות הוא עד המועד האחרון  7.1

לעיל תובאנה לדיון  7.1שתמצאנה בתיבת המכרזים עד ליום ולשעה הנקובים בסעיף רק הצעות  7.2
 בפני ועדת המכרזים. 

, קרית 8, מגדל עתידים 33קומה בהלשכה המשפטית,  -במשרדי נתג"ז הכתובת להגשת ההצעות:  7.3
 אביב. -תלעתידים, 

     :תוקף ההצעות  .8

נתג"ז רשאית להאריך  ימים מיום הגשתה. 90למשך הצעה תיחשב כעומדת בתוקפה, על כל פרטיה, ה
 למציעים. כתובה ימים נוספים, בהודעה  60 -את תוקף ההצעה ב

 :שאלות הבהרה והסברים נוספים .9

. הפניות ייעשו 14:30בשעה  2.6.19עד ליום בשאלות לקבלת הבהרות מציע יהיה רשאי לפנות  9.1
והן בפורמט  WORD . את השאלות יש לשלוח הן בפורמטפניות בעל פה לא ייענו ,דבכתב בלב

PDF  אליו מתייחסת השאלה. הפניות יועברו סעיףעמוד והמסמך הרלבנטי, שם המכרז, בציון 
   . spector@ingl.co.il דואר אלקטרוני: באמצעותלשכה המשפטית ל

מובהר . ז"נתגאם לשיקול דעתה הבלעדי של נתנו בהתינתנו, ייתשובות לשאלות ההבהרה, ככל שי 9.2
לא תעשה בהכרח שימוש בנוסח השאלה  ז"נתגינתנו תשובות לשאלות הבהרה, יבזאת, כי ככל ש

לשאלות הבהרה לא  ז"נתג. עוד מובהר בזאת, כי מענה או העדר מענה ע"י שהגיש המציע כפי
לא תשיב  ז"נתגככל ש .ז"נתגנאמר מפורשות ע"י הדבר ייחשב כאישור או הסכמה, אלא אם 

השאלות והתשובות ישלחו בכתב, באמצעות דואר רה, הרי שזו תחשב כנדחית. הההב בקשתל
ללא ציון שמותיהם או פרטיהם המזהים  ,מסמכי המכרז מבקשיאלקטרוני, ובאופן אחיד לכל 

כל מציע יאשר בכתב את  .w.ingl.co.ilwwוכן יופיעו באתר החברה בכתובת:  של השואלים
והן  הכאמור לעיל מחייבות אות ז"נתגקבלת התשובות. רק תשובות שתופצנה בכתב על ידי 

 מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 :פסילת ו/או דחיית הצעה .10

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה חלקית, חסרה, מותנית, מסויגת, מוטעית או מבוססת על  10.1
למציע ו בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של הדרישות, זולת אם החליטה הוועדה אחרתהנחות 

 . בקשר לכךלא יהיו כל טענות כלפי החברה 

http://www.ingl.co.il/
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות  10.2
או בכל דרך אחרת, עלולים לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין במכתב לוואי 

תהיה רשאית להתעלם מהם ולבחון את ההצעה כאילו  נתג"ז. לחילופין, לגרום לפסילת ההצעה
שאינם כלולים בה, הכל לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים. בכל מקרה, שינוי או תוספת או 

 .ז"נתגהסתייגות כאמור לא יחייבו את 

ל דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקו ז"נתג 10.3
שקיימת לגביו חוות דעת שלילית ואשר עבד בעבר עם החברה או עם חברה ממשלתית אחרת 

וכיוצ"ב. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן  הסכםבכתב על טיב עבודתו, או שהפר 
לשיקול דעתה של ועדת  תאםבהההחלטה הסופית. זכות הטיעון תהיה בכתב או בעל פה 

 המכרזים.

 :ומסמכים השלמת פרטים .11

לאפשר למציע, אשר לא המציא עם  , על פי שיקול דעתה, אך לא חייבת,תהיה רשאית ז"נתג 11.1
, ובכלל , אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, המהווה תנאי מתנאי המכרזכלשהו הצעתו מסמך

התאמה, -א מסמך לא מתאים או שנמצא בו איאו המצי או פירוט לאמות מידה,סף זה תנאי 
, ובלבד ז"נתגשייקבע ע"י  או לתקן את הפגם, תוך פרק זמן קצוב ז"נתגלהשלים המצאתו ל

 שבמועד הגשת ההצעה היה המסמך ברשותו של המציע, או שהיה זכאי לקבלו במועד הנ"ל.

להופיע בפני ועדת מציע להזמין שומרת לעצמה את הזכות  ז"נתגמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  11.2
במידה המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, 

יזכה, ולהציג את הצעתו וכל מסמך שיידרש וכן להשיב לשאלות וועדת המכרזים לטעון הבהרה. ו
פרק לפגישה כאמור ויופיע בפני וועדת המכרזים או מי מטעמה תוך  ז"נתגהמציע יענה לדרישת 

זמן שלא יעלה על הנקוב בדרישת החברה. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה המציע בהתאם 
לפנות אל כל  ז"נתגללוחות הזמנים שנקבעו על ידי וועדת המכרזים בפנייה אליו. בנוסף רשאית 

 גורם שימצא לנכון לקבלת חוות דעת או מידע נוסף על איכות עבודת המציע.

 :אחריות המציע .12

בהירה, כי המידע הנמסר למשתתפים במסגרת המכרז, נמסר אך ורק לצרכי נוחות מ ז"נתג 12.1
. מידע כאמור אינו ז"נתג, ואין בו כדי לחייב את ז"נתגהמשתתפים, ואינו מהווה מצג מטעם 

מהווה תחליף לבדיקות עצמאיות של המציע, אשר עליו לערוך בעצמו, על פי שיקול דעתו, על 
מומחה או כל גורם או דרך אחרים שהוא מוצא לנכון, בקשר עם כל  חשבונו ואחריותו, באמצעות

ולהגשת הצעתו, ואת התאמתם הן  המכרז הפרטים והתנאים לביצוע התחייבויותיו על פי
 ליכולותיו והן להוראות הדין. 

ועל חשבונו את כל  באופן עצמאי, כי ערך ז"נתגבהגשת הצעתו, מצהיר ומתחייב המציע כלפי  12.2
והמידע את כל הגורמים כמומחה ובכלל זה, בחן לצורך הגשת הצעתו שות לו הבדיקות הנדר

 הסכםהתקשרותו בהגשת הצעתו, המשפיעים ו/או העלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על 
בדיקות כלכליות,  , אך לא רק,, לרבותוביצוע האמור בו בהתאם לדרישות מסמכי המכרז

ו/או סיכון ו/או תנאי המשפיעים ו/או  נדרשת אחרת וכל בדיקהמסחריות, פיזיות ומשפטיות 
וביצוע האמור בו  הסכםהעלולים להשפיע, במישרין או בעקיפין, על הגשת הצעתו, התקשרותו ב

 .בהתאם לדרישות מסמכי המכרז

 את עצמו על מקבל הוא וכי והבינם מסמכי המכרז את קרא כי, המציע מאשר ההצעה בהגשת 12.3
וכן מצהיר על נכונות כל המידע  (הסכםב)לרבות  בהם הכלולות ותההתחייבוי כל ואת תנאיהם

על כל  ההצעה ייחשב המציע כמי שוויתרבהגשת  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .שמסר בהצעתו
, ובכלל זה כמי שוויתר על הגשת צווי טענה ביחס לתנאי המכרז ו/או הפרוצדורה הקבועה בו

שפט בקשר לתנאי המכרז ו/או הפרוצדורה הקבועה מניעה ו/או קבלת כל סעד זמני אחר מבתי המ
  .בו

במסגרת מסמכי המכרז הינו למיטב ידיעתה ואין בו  ז"נתגלמען הסר ספק, המידע הנמסר על ידי  12.4
המציעים או מי ן כדי לחייבה ו/או להטיל עליה אחריות לכל סוג של נזק או הפסד שיגרם למי מ

 מידע כאמור.מטעמם או צד שלישי כלשהו, עקב הסתמכות על 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 :מידע חסוי .13

תתבקש  ז"נתגבהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים אחרים, אם 
סוד המציע יסמן במסמכים המוגשים על ידו במסגרת מכרז זה את הפרטים שלדעתו מהווים לעשות כן. 

 את שמות המסמכים/פרטים 'ח נספחבמסחרי ו/או מקצועי. כמו כן, יציין המציע על גבי הטבלה ש
על ידו במסמכים שהוגשו על ידו במסגרת המכרז ואת מס' המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי שסומנו 

במידה  הסעיפים שבמכתב ההזמנה להשתתף במכרז הפומבי אליהם מתייחסים מסמכים/פרטים אלו.
מהווה הסכמה לחשיפת כל ולא יסומנו מסמכים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור לעיל, הדבר 

מציע שציין סעיפים בהצעתו בכל מקרה, הצעת המחיר לא תהווה סוד מסחרי. מסמכי ההצעה. 
כסעיפים חסויים, ייראו אותו כמסכים לכך שאותם סעיפים בהצעותיהם של המציעים האחרים יהיו 

בכל תקבע אחרת.  ז"נתג, במידה והוא יבקש לעיין בהצעות של מציעים אחרים, אלא אם בפניו חסויים
)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21בהתאם לקבוע בתקנה  ,הבלעדית ועדת המכרזים היא המוסמכת מקרה

לאשר גילוי מסמכים, כולם או מקצתם, למציעים שהשתתפו במכרז ולא זכו ויבקשו לעיין בהצעת 
ה כל טענה בקשר הזוכה על פי פנייתם, לרבות פרטים אשר המציע סימן כאמור לעיל, ולמציע לא תהי

 עם כך.

 :שינוי תנאי המכרז ו/או מועדים .14

 הסכםועדת המכרזים תהיה רשאית לשנות את תנאי ו/או את מסמכי המכרז )לרבות את נוסח ה 14.1
ו/או דחיית מועד הגשת ההצעות(, או להחליפם ו/או להוסיף עליהם, ככל שתמצא צורך בכך, בין אם 

ם ביוזמתה על פי שיקול דעתה, תוך הקפדה על שמירת בעקבות מתן תשובות לשאלות ההבהרה ובין א
השוויון המלא בין המציעים במכרז, וזאת בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. על שינוי ו/או 
תיקון מסמכי המכרז, נספחיהם או פרט מפרטיהם ו/או החלפתם ו/או תוספת להם תימסר הודעה 

ז עד למועד מתן ההודעה ומסרו פרטי איש קשר. כל בכתב לכל המציעים שפנו לקבל את מסמכי המכר
ימי עבודה ממועד משלוח ההודעות.  2מציע יאשר בכתב את קבלת ההודעות, לא יאוחר מאשר תוך 

 הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

דעתה  תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול ז"נתגמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בזאת, כי  14.2
הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים למכרז, לרבות לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים במכרז זה, 

 המועד האחרון להגשת הצעות, ואף מספר פעמים.את לרבות 

 הליך בחינת ההצעות: .15

 .להלן כמפורט שלבים בשלושה יערך ההצעות בחינת הליך

)"ניקוד  מקצועיתהמרביות להצעה נקודות  70הניקוד של המציעים ייקבע לפי החלוקה של 
 נקודות. 100נקודות מרביות להצעה הכספית. סה"כ הניקוד המירבי =  30 -ו האיכות"(

  סףעמידה בתנאי בדיקת  –שלב א' 15.1

 תנאי הסףותיבדק עמידת המציע בכל הצעה המקצועית בשלב זה תיפתח מעטפת ה .15.1.1
מעטפת ההצעה הכספית לא  בלבד.ת מקצועיהוכן ההצעה  לעיל  3 המפורטים בסעיף
 תיפתח בשלב זה.

תיעשה על בסיס המידע שיומצא במסגרת  סףההערכת המציעים ועמידתם בתנאי  .15.1.2
ההצעה ובנוסף, על בסיס מידע שיתקבל, ככל שיתקבל, מצד שלישי )כגון: המלצות 

דעתה, לפנות לצד שלישי לקבלת , עפ"י שיקול ז"נתגוכיוצ"ב(, במידה ותחליט 
רשאית לפנות  ז"נתגהמידע. הגשת ההצעה מהווה הצהרה והסכמת המציע על כך ש

לקבלת מידע מכל מקור, לרבות אלה אשר שמותיהם וכתובתם מופיעים בהצעה. 
 להיעזר ביועצים ובמומחים כפי שתמצא לנכון. ז"נתגלצורך בחינת ההצעות רשאית 

, בכפוף הסף הם המציעים אשר נמצאו עומדים בכל תנאיועדת המכרזים תכריע מי  .15.1.3
 לעיל.  3לאמור בסעיף 

לעיל,  3 להשתתפות במכרז, המנויים בסעיף סףבמקרה של אי עמידה בתנאי ה .15.1.4
 תפסל.  ההצעה

וניקוד בבדיקת  יחל צוות בדיקת ההצעותההצעות בתנאי הסף,  לאחר אישור עמידת .15.1.5
 וזאת בהתאם לאמור להלן. ,המקצועית ההצעה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 : נקודות( 70)סה"כ  -)"ניקוד האיכות"( מקצועיתההצעה הוניקוד של  הבדיק –ב' שלב  .15.2

 ים ואמות המידה המפורטים להלן:הבדיקה והניקוד בשלב זה יעשו בהתאם לשלב

עוה"ד , של המציע נוניסיוו וכישורי בחנו ביחס לכל תחום מומחיותיי –בשלב הראשון  .15.2.1
לפרטים שנמסרו  , בין  היתר,, בשים לב)ככל שרלוונטי( המוצע והצוות המוצע הראשי

זאת מבלי לגרוע ו) עיסוקה של החברהולרבות הניסיון בתחום  לעיל 3.2 ףעל פי סעי
   :בהתאם למשקולות שלהלן וינוקדו (יתר סעיפי המכרזמ

 :ובנייה והתכנון המקרקעין בתחום

 . נקודות 10עד  –כישורי וניסיון המשרד  .15.2.1.1

 . נקודות 40עד  –כישורי וניסיון עו"ד הראשי  .15.2.1.2

 :החברות נייוד ההון שוק בתחום

  .נקודות 10 עד –המשרד  ניסיוןו כישורי .15.2.1.3

  .נקודות 25 עד –"ד הראשי עו ניסיוןו כישורי .15.2.1.4

 נקודות 15 עד – המוצע הצוותיתר חברי  ניסיוןו כישורי .15.2.1.5

 :הינם והניסיון הכישורים לבדיקת המידה אמות זה בשלב

 ;מהנקודות לכל סעיף 25%עד  – הניסיון שנות מספר .א

עד  –השירותים המשפטיים שניתנו בתחום השירותים המבוקשים והתאמת טיב  .ב
עדיפות למידת המעורבות  , בין היתר,זו תינתן )במסגרת מהנקודות לכל סעיף 40%

 ;של עוה"ד הראשי בטיפול בהליכי אכיפה וליטיגציה(

בין פעילותן לבין ש ההתאמהמידת ו שירותים להם/ניתנו שיוצגו החברות סוג .ג
 , בין היתר,)במסגרת זו תינתן מהנקודות לכל סעיף 35%עד  –פעילות החברה 

 ;שטחים חקלאיים(עדיפות לטיפול בהליכים הנוגעים ל

יודגש כי הקריטריונים הנ"ל הינם כלליים ומטרתם להוות פירוט של שיקולים 
משנה. אין ולא יינתנו ציוני משנה למי ה ניכלליים שיובאו בחשבון בעת ניקוד מבח

ידי -מהקריטריונים המפורטים לעיל, ומבחן המשנה כולו ינוקד כמכלול שלם על
  .החברה

 20 עד יהיהאיון והמלצות ישמות הכללית על בסיס הרמשקל ההתר – השני בשלב .15.2.2
הצעות העומדות בתנאי מארבע מצאו יותר יויבמידה . הכולל האיכות ציוןמ נקודות
בכל תחום כמפורט בסעיף האיכות הגבוה ביותר  ניקודשזכו ל עיםיהמצארבעת הסף, 
15.2.1ת המציעים הסופית ורק המציעים הנכללים בקבוצת המציעים , יקבעו כקבוצ

שבתיבת המכרזים במידה  לחלופין,. תלשם התרשמות כללי נותיוזמנו לראיוהסופית  
ביחס לתחום  הצעות עארבמיימצאו במועד האחרון להגשת ההצעות, פחות 

 , יעברו לשלב הראיונותבתיבהמצאו ייבחנו אותן הצעות שיהרלבנטי,  המומחיות
רשאית להחליט, על תהיה  ז"נתגבמקרה של עד ארבע הצעות,  .כאמור לעילוינוקדו 

ביחס  פי שיקול דעתה, לקבל כל החלטה אחרת לרבות החלטה על ביטול המכרז
 .לאותו תחום המומחיות

 לעיל 15.2.1סעיף בהתאם להניקוד שיקבלו המציעים מקבוצת המציעים הסופית  .15.2.3
הסופי של  יהווה את ניקוד האיכות 15.2.2 סעיףבהתאם לבצירוף הניקוד שיקבלו 

 המציעים.

תהא רשאית לפנות למזמיני עבודה קודמים  נתג"זלמען הסר ספק יובהר, כי  .15.2.4
 נתג"זים אלה כממליצים. המפורטים בהצעת המציע אף אם המציע לא נקב במזמינ

מה, והמלצת גורמי מציע או מי מאנשי צוותו בעבודה עתוכל להתחשב בניסיון של ה
תיחשב כהמלצה לכל דבר ועניין. תוכן השיחה עם הממליץ ופרטי הממליץ לא  נתג"ז

 ייחשפו ויישארו חסויים, ועם הגשת הצעתו המציע מסכים לכך.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ב בדיקת ההצעה הכספית, כמפורט בסעיף לשל נתג"זלאחר השלמת שלב זה, תעבור  .15.2.5
15.3 .להלן 

 :נק'( 30בדיקת הצעת המחיר ) -ג'שלב  .15.3

הניקוד להצעה הכספית , ואשר זומנו לראיונות בשלב זה יפתחו המעטפות הכספיות של המציעים
  :הבאבאופן יחושב 

 ובנייה: בתחום המקרקעין והתכנון ותכנון

 .הצעת שכר הטרחה – לנספח ב' 1מאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע עבור סעיף  100%

 בתחום שוק ההון ודיני החברות:

הצעת שכר  – 1לנספח ב' 2-1הממוצע המוצע עבור סעיפים מאמת מידה זו לשכר הטרחה  %45
  הטרחה;

הצעת שכר  – 2נספח ב'ל 5-3הממוצע המוצע עבור סעיפים מאמת מידה זו לשכר הטרחה  %54
  הטרחה;

, 2או  1) לנספח ב'  6 -ו 5)ס' מאמת מידה זו לשכר הטרחה המוצע לשעת עבודה למתמחה %10
 (.הצעת שכר הטרחה – (בהתאמה

הצעותיהם לעיל, אזי רק  15.2.2סופית כאמור בסעיף הל שנקבעה קבוצת המציעים יובהר, כי ככ
הכספיות של קבוצת המציעים הסופית יפתחו בשלב זה, ואילו יתר המציעים לא יעברו לבדיקה 

 בשלב זה או כל בדיקה נוספת אחרת.

נקודות. שאר המציעים יזכו בניקוד יחסי ביחס  30-המציע שהציע את ההצעה נמוכה ביותר יזכה ב
 להצעה הנמוכה ביותר.

 קביעת הזוכה -ד'שלב  .15.4

 .וההצעה הכספית המקצועיתציע הזוכה תעשה עפ"י סיכום הניקוד הכולל של ההצעה קביעת המ 

"(, וזאת הזוכהמציע שיקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר הוא שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " 
 להלן. 20.1 סעיףלגרוע מהוראות מבלי 

 :"חלופי"זוכה  בחירת .16

קיבלה את  במציע אשר הצעתוכ"זוכה חלופי" רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור  ז"נתג
ובכפוף לשיקול  לתחום המומחיותכזוכים הציון הגבוה ביותר לאחר אותם מציעים שנבחרו 

 אם רשות מציע זה יהיה לזוכה במכרזדעתה הבלעדי של החברה, היא תהיה רשאית לקבוע כי 
 במכרז הזוכה או איזה מהזוכים שנקבעוות תקבע כי אינה מאשרת את הממשלתיהחברות 

, או למקרה בו )בכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות לזכייתו של הזוכה החלופי כזוכה(
 .תחליט להפסיק את העסקתו של הזוכה/זוכים במכרז, כמפורט במסמכי המכרז

 :ביטול זכייה ו/או פסילת הצעה .17

תהא  ז"נתג –ו/או לפי כל דין  הסכםלפי המכרז ו/או לפי ה ז"נתגהנתונה למבלי לגרוע מכל סמכות 
רשאית לבטל זכייה במכרז וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה, ו/או שלא 
לאשר את הצעת המציע ככזו אשר יכולה לעבור לשלב ב', בין היתר, בהתרחש, אחד או יותר, מן 

 המקרים הבאים:

מפרק או כונס  ע הוגשה בקשה לצו פירוק, מינוי מפרק זמני או כונס נכסים זמני אונגד המצי .17.1
נכסים קבוע, או בקשה לכינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או להקפאת הליכים או הכרזה על 
חדלות פירעון, או לצו עיקול על חלק מהותי מהנכסים, או לכל צו או מינוי בעל השלכות דומות 

 "(, והתקיים אחד מאלה:צובקשה ל" –)להלן 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 המציע לא הגיש בקשה לביטול הבקשה לצו, תוך הזמן הנקוב בחוק .17.1.1
 בתוך –להגשת בקשה כזו, ואם החוק אינו נוקב מועד להגשת בקשה כזו 

 ימים; 7

 יום ממועד קבלתה. 30 , או שלא התקבלה וחלפובקשת הביטול הבקשה לצו  נדחתה .17.1.2

מפרק זמני או כונס נכסים זמני או מפרק או  נגד המציע הוצא צו פירוק, או מונה לו .17.1.3
כונס נכסים קבוע, או ניתן צו כינוס על כל רכושו או חלק ממנו, או צו הקפאת 
הליכים או שהמציע הפך לחדל פירעון, או צו עיקול על חלק מהותי מהנכסים, או כל 

 יום ממועד קבלתו. 30צו או מינוי בעל השלכות דומות, והצו לא הוסר תוך 

בדבר  ז"נתגהר בזאת, כי בכל אחד מן המקרים המפורטים לעיל על המציע להודיע מיידית למוב
 כאמור. קרות אחד האירועים 

כל מידע מצד  ז"נתגאם חל שינוי מהותי ביחס למצב המציע ו/או להצעתו ו/או אם הגיע לידי  17.1.2
כולם או  םעל יכולתו של המציע לעמוד בתנאים המוקדמי , לדעת ועדת המכרזים,ג' המשפיע

 .מקצתם

מידע מהותי בלתי מדויק ו/או הציג שמסר ועדת המכרזים מידע מטעה או ואם המציע מסר ל 17.1.3
 בפניה מצגי שווא.

 ימים ברציפות. 30אם הפסיק המציע לנהל את עסקיו לתקופה העולה על  17.1.4

 הסכםלא מילא אחר תנאי כלשהו לחתימת ההתקשרות ו/או  הסכםאם המציע לא חתם על  17.1.5
 הפר כל התחייבות אחרת המפורטת במסמכי המכרז.ו/או ההתקשרות 

בתקופה שממועד הכרזתו כזוכה ביחס למכרז ו/או כלפי נתג"ז אם המציע נהג שלא בתום לב  17.1.6
 ההתקשרות. הסכםועד למועד החתימה על 

ו/או סירב  אם חזר בו המציע מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 17.1.7
 .ז"נתגשנדרש על ידי כפי  הסכםלחתום על ה

  .אם נהג המציע במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים 17.1.8

רשאית, על פי שיקול  ז"נתגמובהר בזאת, כי בהתרחש אחד או יותר מהמקרים דלעיל תהא  17.1.9
לזוכה  מתן השירותיםולמסור את  הסכםדעתה ומבלי שתהיה חייבת לעשות כן, להתקשר ב

 יהווה הוא הזוכה עפ"י מסמכי המכרז.  , ולעניין זההמשני

לפסול הצעה ו/או לבטל  ז"נתגמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזאת, כי אין בזכותה של  17.1.10
על פי המכרז  ז"נתגזכייה כאמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לה זכאית 

 ו/או כל דין. הסכםו/או ה

 :התקשרות הסכם .18

 מסמך זההמצ"ב להרלוונטי לתחום התמחותו ההתקשרות  סכםההזוכה מתחייב לחתום על  18.1
משלוח ההודעה אליו ימים מיום  (7שבעה )תוך  ז"נתגע"י  ובמספר העותקים הנדרש ג' כנספח

על  ז"נתג. חתימת ז"נתגכזוכה על ידי ועדת המכרזים, או במועד מאוחר יותר עליו תודיע לו 
בטרם החתימה על ההסכם הנדרשות מהזוכה  מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הסכםה

 ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.  ז"נתגלשביעות רצונה המלאה של לפי מסמכי המכרז, 

אישור רשות בקבלת  על פי מכרז זה, מותנה השירותים , כי ביצועיםמובא בזאת לידיעת המציע 18.2
 מותניתפי המכרז  וכי כל החלטה על זוכה במכרז ו/או התקשרות עמו על החברות הממשלתיות

 . האל םכאמור לעיל ולא תיכנסנה לתוקפן אלא בהתקיים תנאי בקבלת אישור

טענה   כל המגיש הצעה במכרז זה, עושה כן מתוך ידיעת ההתניה הזו והסכמה לה ומוותר על כל 18.3
 םשלא ירכוש כל זכות אם בשל אי התקיימות התנאי ,לגביה. כן הוא מסכים, בהגישו הצעה לכך

, בין אם התקשרו עמו ובין אם לאו, באמצעותו על פי מכרז זה שירותיםיהיה לבצע את הלא ניתן 
עם הסכם שייחתם ככל  .או שיפוי או החזר כספי מכל סוג שהוא ושהוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי

והוא  בקבלת אישורמותנה  הסכםה, יהיה בטרם קבלת אישור רשות החברות הממשלתיותהזוכה 
  בהתקיים כל התנאים כאמור.ייכנס לתוקפו רק 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ז"נתג, יחס לזוכה מסויםבאו יתעוררו קשיים ועיכובים לא יתקבל אישור רשות החברות שככול  18.4
או לפרסם מכרז חדש למתן השירותים או לפעול זוכה המשני תהא רשאית, אך לא חייבת, לפנות ל

 על פי כל דין.

מנעות מניגוד עניינים ימה על ההצהרה חתו ז"נתג, הזוכה ימציא להסכםכתנאי להתקשרות ב 18.5
אמור הכל בהתאם ובכפוף ל, בנוסחים המצורפים להסכם  והצהרה חתומה על שמירה על סודיות

  .הסכםהוראות הב

 :עיון במסמכים .19

ולא יוחזרו למציעים, למעט  ז"נתגרכושה של שיוכנו לצורך מכרז זה יהיו ההצעות והמסמכים  19.1
לעיל, אשר יוחזרו אליהם  15.2לשלב ב', כאמור בסעיף ההצעות הכספיות של המציעים שלא עברו 

 .בדקויומבלי שיעל פי בקשתם 

יום ממועד מסירת ההודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של  30המשתתפים במכרז רשאים, תוך  19.2
לאמור בסעיף להוראות הדין, בכפוף ועדת המכרזים בדבר הזוכה במכרז, לעיין במסמכים בהתאם 

13  לעיל לעניין מידע חסוי או סוד מסחרי או מקצועי וכאמור בהוראות הדין, והכל בהתאם
 להחלטת הוועדה.

 :כללי .20

עם  הסכםאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת ו/או להתקשר ב ז"נתג 20.1
ל הצעה שהיא ו/או לבטל את המכרז ו/או לצאת בכל הליך אחר הזוכה וכן היא רשאית שלא לבחור כ

למשתתפים ו/או למציעים ו לקבלת הצעות בעניין זה, מכל סיבה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
ו/או כל אדם  ז"נתגכלפי בקשר לכך ו/או לזוכה במכרז זה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהיא 

 או מטעמה.ו/או גוף אחר הפועל בשמה ו/

לעכב ו/או  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 20.2
ם לחלוטין ו/או להתקשר עם אחר במסגרת הליך לדחות את מתן השירותים נשוא מכרז זה או לבטל

  בגין כך., ולזוכה לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה החתימה על ההסכםוהכל לפני  אחר לפי חוק

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם השתתפותו במכרז זה, ובין  לא תישא ז"נתג 20.3
היתר, גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל 

ו עליו ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה של המציע ובהשתתפותו במכרז, יחול
 בגין הוצאות אלה. ז"נתגבלבד והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי או החזר מאת 

  :סמכות שיפוט .21

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או 
יחולו דיני מדינת ו יפו בלבד -בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה לבתי המשפט המוסמכים בת"א

 .ישראל

 ה,  בברכ
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 במכרזהצעה התחייבות ל – א'נספח 
 לכבוד
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

 מגדל עתידים, קרית עתידים 
 אביב-תל

 יםמשפטי םשירותי מתןמכרז ל:  הנדון 

 .פחיהםעל נס, הסכםה לרבות, המכרזאנו, הח"מ, קראנו בעיון את  .1

הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ואנו מסכימים לתנאים המפורטים  .2
בעלי הידע, המומחיות והניסיון הנדרש לביצוע השירותים נשוא  אנו כיבהם. כמו כן, אנו מצהירים 

ם לכך , ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאהשירותים מתןכי כל הגורמים המשפיעים על ו זה מכרז
 ביססנו את הצעתנו.

 המלאה רצונכם לשביעותהננו מתחייבים לבצע את מתן השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז  .3
   ובכפוף להוראות המכרז הכספית בהצעתנו למפורט בהתאם הטרחה שכר את נקבל ובתמורה

 . הסכםוה

תדרשו, של כל המסמכים אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לחתום על העתקים נוספים כפי ש .6
 ונספחיו. הסכםהמהווים את ה

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו  .7
 .המכרז במסמכי כמפורט

 .המכרז במסמכי כמפורט םילהצעתו את כל המסמכים הנדרש בזאת מצרפים הננו .8

 

  __________      ___________________ 

   חותמת המציע וחתימתו        תאריך  
 באמצעות מורשה/י החתימה:        

 
        ___________________ 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 לתחום מקרקעין תכנון ובנייה הצעת שכר טרחה – 1ב'נספח 
 

 לכבוד 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

 , קרית עתידים 8מגדל עתידים מס' 
 אביב-תל

 
 

  והבנייה והתכנון המקרקעין בתחום הצעת שכר טרחה -מכרז למתן שירותים משפטיים דון: הנ

י לשכר הטרחה המבוקש על יד משרדנו מתכבד להגיש את הצעת י, הרינלמכרז שפרסמה החברהבהמשך 
בתחום מקרקעין ותכנון וזאת למתן השירותים , בגין מתן מלוא השירותים המשפטיים לחברה, משרדנו
  :, ככל שיחתםם משרדנובהתאם להסכם ההתקשרות שיחתם ע, ובנייה

  ₪ 450___________ ]יש למלא סך שלא יעלה על  :"ד הראשיהעושכר טרחה לשעת עבודה של  .1
 .[₪ 300-ולא יפחת מ

 ₪. 280 "ד:כעוומעלה  שנים 7 של ותק בעל"ד עו של עבודה לשעת טרחה שכר .2

 ₪.   240"ד: כעו שנים 3-7 של ותק בעל"ד עו של עבודה לשעת טרחה שכר .3

 ₪. 200"ד: כעו שנים 0-3 של ותק בעל"ד עו של עבודה לשעת טרחה שכר .4

 .₪ 140 :מתמחה של עבודה לשעת טרחה שכר .5

 כל הסכומים הנ"ל הם מוחלטים ובערכים סופיים ולא יהיו צמודים לכל מנגנון של עדכון. –הסר ספק  למען

בהתאם לאמור בהסכם, הוצאות של אגרות ושליחויות , מהסכומים המפורטים לעיל 50% -שעת נסיעה
 .יאושרו מראש ובפוף לכל דין

 ווסף מע"מ כדין.תלסכומים המפורטים לעיל יי

ושכרם(,  משפטיים יועצים )מינוי  הממשלתיות החברות כלליב לאמור כפופים וכלל התשלומים ל"הנ התעריפים כי יובהר
 בנות ובחברות ממשלתיות בחברות משפטיים חיצוניים יועצים מינוי ראישו – 2015-4-1 מס' ולחוזר -1992 ב"התשנ

 .ל"הנ בחוזר 29-32 לסעיפים ובפרטושכרם,  ממשלתיות
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 לתחום שוק ההון ודיני חברותהצעת שכר טרחה  – 2נספח ב'
 

 לכבוד 
 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ חברת 

 , קרית עתידים 8מגדל עתידים מס' 
 אביב-תל

 
 

 שוק ההון ודיני החברותבתחום  הצעת שכר טרחה -רז למתן שירותים משפטיים מכהנדון: 

י לשכר הטרחה המבוקש על יד משרדנו מתכבד להגיש את הצעת י, הרינלמכרז שפרסמה החברהבהמשך 
וזאת למתן השירותים בהתאם להסכם ההתקשרות  , בגין מתן מלוא השירותים המשפטיים לחברהמשרדנו

 כל שיחתם:, כם משרדנושיחתם ע

 משקל לחישוב ניקוד הצעת המחיר *הצעת המחיר סעיף שכר הטרחה 

שכר טרחה לשעת עבודה של  1
 עוה"ד הראשי

₪ _____________ 

₪   500]יש למלא סך שלא יעלה על 
   45% ₪[ 400-ולא יפחת מ

 המוצע הממוצע הטרחה שכרחישוב  לפי]
שכר טרחה לשעת עבודה של  2 [1-2 סעיפים עבור

 15ד שותף /עו"ד בכיר )בעל עו"
שנות ותק כעו"ד( בצוות המציע 

 שאינו עוה"ד הראשי

₪ _____________ 

₪   400]יש למלא סך שלא יעלה על 
 ₪[ 300-ולא יפחת מ

שכר טרחה לשעת עבודה של  3
שנים  7-15עו"ד בעל ותק של 

 כעו"ד

₪ _____________ 

₪   350]יש למלא סך שלא יעלה על 
 ₪[ 250-ולא יפחת מ

45% 

]לפי חישוב שכר הטרחה הממוצע המוצע 
 [3-5עבור סעיפים 

שכר טרחה לשעת עבודה של  4
שנים  3-7עו"ד בעל ותק של 

 כעו"ד

₪ _____________ 

₪   300]יש למלא סך שלא יעלה על 
 ₪[ 200-ולא יפחת מ

שכר טרחה לשעת עבודה של  5
שנים  0-3עו"ד בעל ותק של 

 כעו"ד

₪ _____________ 

₪   250]יש למלא סך שלא יעלה על 
 ₪[ 200-ולא יפחת מ

שכר טרחה לשעת עבודה של  6
 מתמחה

₪ _____________ 

₪   180]יש למלא סך שלא יעלה על 
 ₪[ 100-ולא יפחת מ

10% 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

וכי לא ניתן כי תעריף  ,המחיר הצעת לסעיפי בהתאם, יורד בסדר להיעשות התמחור על כי מובהר * 
 גבוה יותר מהתעריף בסעיף הקודם לו.בסעיף מסוים יהיה 

  –חובה להגיש הצעה לגבי כל אחד מסעיפי שכר הטרחה )למעט שכ"ט מתמחה(. סעיף שלא יתומחר *  
החברה תתייחס לסעיף זה כאילו המחיר שהוצע הוא החציון של הטווח באותו רמת ותק )למשל לרמה 

א מחירים לכל אחד מסעיפי השכר. יובהר, . חובה למל(350ל 250ש"ח, האמצע בין  300יהיה המחיר  3
כי הבקשה לקבלת הצעת מחיר לשש דרגות שכר אינה גורעת מדרישת המכרז להציע צוות של עד 

  שלושה עורכי דין והדבר נועד לאפשר גמישות במהלך לחברה במהלך תקופת ההתקשרות.

ו צמודים לכל מנגנון של כל הסכומים הנ"ל הם מוחלטים ובערכים סופיים ולא יהי –הסר ספק  למען
 עדכון.

בהתאם לאמור בהסכם, הוצאות של אגרות ושליחויות  מהסכומים המפורטים לעיל. 50% -שעת נסיעה
 .יאושרו מראש ובפוף לכל דין

 לסכומים המפורטים לעיל ייווסף מע"מ כדין.

 ולחוזר -1992 ב"ושכרם(, התשנ שפטייםמ יועצים )מינוי  הממשלתיות החברות בכללי לאמור כפופים ל"הנ התעריפים כי יובהר
 ושכרם, ובפרט ממשלתיות בנות ובחברות ממשלתיות בחברות משפטיים חיצוניים יועצים מינוי אישור – 2015-4-1 מס'

 .ל"הנ בחוזר 29-32 לסעיפים
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 (תחום מקרקעין תכנון ובנייה) ההסכם ונספחיו - 1ג'נספח 
 

 ן ותכנון ובנייהמשפטי בתחום מקרקעי הסכם שירותי ייעוץ

 2019_ לחודש __  , ביוםתל אביבשנעשה ב

 

 - בין -

 

  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 , תל אביב8מקריית עתידים, מגדל 

 "(החברה" :)להלן

 מצד אחד

 

 - ובין -

 

  _____________מס' עוסק מורשה , ______________משרד עו"ד 

 _________________________מ

 "(ועץהי" :)להלן

 מצד שני

 

ם משפטיים בתחום שירותי מתןל בחירת יועצים משפטייםל מכרז פומבי ערכהוהחברה  הואיל:

 ;במכרזהגיש הצעה היועץ "(, והמכרז)להלן: "מקרקעין ותכנון ובנייה 

 

ולאחר שועדת המכרזים של החברה החליטה לקבל את הצעתו המצורפת כנספח א'  והואיל

 שירותיםהלצורך קבלת  היועץמעוניינת להתקשר עם והחברה "( ההצעה הכספית)"

המשפטיים בתחום מקרקעין ותכנון ובנייה כמפורט במסמכי המכרז, )להלן: 

 ;"(השירותים"

ומסכים לבצע עבור ערוך מבחינת ציוד וכח אדם  ,וא כשיר, מסוגלההיועץ מצהיר כי ו והואיל

 באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה;החברה את השירותים 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו  היועץו והואיל

 ובהסכם זה; למכרזוהתחייבויותיו המפורטות בהצעתו 

קבל בגין כי היועץ יהיועץ כקבלן עצמאי ויינתנו על ידי הצדדים החליטו כי השירותים ו והואיל

וכי אין ולא  מעמדו כקבלן עצמאיביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם ל

מעסיק בין החברה ו/או מי מטעמה לבין היועץ -יהיו, במישרין או בעקיפין, כל יחסי עובד

 ו/או מי מטעמו;

את תנאי ההתקשרות בהסכם זה  סדירינים להיהצדדים מעונובכפוף להוראות כל דין,  והואיל 

 .ביניהם

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

א להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין המבו .1

 נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

 הגדרות, פרשנות ותחולה .2

 למונחים שלהלן הפרשנות שבצדם:" תהיה ההסכםקרא להלן "ישיעל נספחיו במסמך זה   

 יועץמוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע החברה ל נציגהיועץ המשפטי של החברה או  "הממונה" 2.1

 . בכל עת בהודעה בכתב שתשלח לספק נציג החברהבכתב. החברה תהא רשאית להחליף את 

" ייעוץ וייצוג משפטי בתחום המקרקעין, תכנון ובניה ותחומים משיקים ובכלל זה ייצוג השירותים". 2.2

יים בגין פגיעה במקרקעין ובמחוברים, ירידת ערך, החברה בתביעות של בעלי זכויות במקרקעין לפיצו

גרימת נזקים וכדומה וכן ייעוץ בסוגיות שונות בתחומי התכנון והבנייה, לרבות, הליכי תכנון, רישוי, 

עדות ערר והפקעה, זיקות הנאה, כניסה לקרקע, פיצוי והסכמים עם בעלי קרקע, לרבות ייצוג החברה בו

רים; ייעוץ סטטוטורי בקשר לתכניות מערכת הולכת הגז הטבעי; ובתי משפט בקשר לנושאים האמו

הסכמי שכירות במקרקעין ורכישתם. והכל כמפורט במסמכי המכרז, היועץ ייבצע את השירותים לפי 

 .ההסכם ולפי כל דין

 " ההזמנה להציע הצעות וכלל מסמכי המכרז"  2.3

 מסמכי המכרז.  שהוצג מטעם היועץ ב ראשי" עורך הדין הראשיעוה"ד ה" 2.4

 המכרז מסמכי קדימות סדר .3

 ביניהם כדלקמן: במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יהא סדר העדיפות 3.1

 ;ההסכם .א

 הנספחים להסכם; .ב

 ;ההזמנה להציע הצעות .ג

 יתר מסמכי המכרז )הנספחים, למעט הסכם ההתקשרות(. .ד

ישמשו את החברה על  , מסמכי המכרז כפי שהוגשו ועודכנו במהלך המכרז,3.1בכפוף לאמור בסעיף  3.2

 לבין החברה.  יועץמנת להשלים את מסמכי ההסכם שייחתמו בין ה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 תקופת ההסכם 4

"(, אולם החברה תקופת ההסכםשנים מיום חתימת ההסכם )להלן: " 6 למשך יהיה תקףהסכם זה  4.1

תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק את ההתקשרות בכל עת. מובהר כי 

נדרש מרשות החברות כאישור כך שניתן כפופה ל ותקופת ההסכם ו של הסכם זה לתוקףכניסת

 הממשלתיות לעניין העסקת היועץ ע"י החברה.

שנים כל אחת, בכפוף  3לחברה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד  4.2

 לאישורים הנדרשים מרשות החברות הממשלתיות.

על פי החוזה ו/או כל דין, החברה תהיה רשאית להביא לסיום מוקדם  מבלי לפגוע בזכויות החברה 4.3

 .מראשבכתב ויום  45 בהודעה של של ההתקשרות מכל סיבה שהיא,

 הצהרות והתחייבויות היועץ   5

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן

ר כי כל המידע שנמסר על ידו בהצעתו במכרז הינו נכון, מלא ומדויק במועד חתימת הסכם זה ויישא 5.1

כך במהלך כל תקופת ההסכם וכי כל המסמכים שהוצגו על ידו במסגרת הליך המכרז תקפים ליום 

 במהלך כל תקופתו.  םוימשיכו לעמוד בתוקפ חתימת הסכם זה

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא מקיים  5.2

כל דין ו/או לפי ההסכם, וימשיך למלאם בכל תקופת ההסכם על את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי 

 ובכל תקופה נוספת הנדרשת לפי כל דין ו/או ההסכם: ככל שיהיו ,הארכותיה

הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים, ברשותו כל   5.2.1

חוק למתן הרישיונות, האישורים, ההיתרים, וההסמכות התקפים הנדרשים לפי 

 השירותים;

בעת חלופי לרשותו כל כח האדם והציוד המתאימים; לרבות היכולת לגבות בכוח אדם  5.2.2

 היעדרות של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים, מסיבה כלשהי;  

 הוא בעל הכושר הפיננסי לביצוע השירותים.  5.2.3

 מי מטעמו בקשר לאמור ו/אוכי אם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנובעת מן היועץ  5.3

 .  יודיע על כך מיידית לחברה

כי יש בידו למלא אחר מלוא מצא הקשור לביצוע ההסכם, ו את המידע הרלוונטיכי בדק  5.4

התחייבויותיו על פי ההסכם, ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים 

כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על  את הדעת והוא מוותר על כל טענה שיש, או שתהיה לו,

 כדאיות התמורה.   

או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בין מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור על כך  היועץגילה  5.5

  .לנציג החברהמיד הודעה 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 אופן מתן השירותים 6

זמנו ובהיקף , ככל שיותקופת ההסכם מקבל היועץ על עצמו לבצע עבור החברה את השירותיםבמשך  6.1

כאיש אשר ישמש עו"ד הראשי ידי . השירותים יבוצעו על שיוזמנו ע"י החברה, לפי תנאי הסכם זה

 אלא אם אישרה החברה במפורש אחרת. הקשר עם החברה מטעם היועץ,

מודגש כי נדרשת אחריותו ומעורבותו האישית של עוה"ד הראשי במתן השירותים כמפורט במסמכי  6.2

תתפות אישית בכל ישיבה ובדיקה אישית של כל תוצר של המשרד, למעט המכרז, ובכלל זה הש

 במקרים חריגים כאמור במסמכי המכרז.

עורכי דין או העסקה של החלפה או , היועץ מתחייב, כי כל ברהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של הח 6.3

תנית מו במתן השירותים )מעבר לעוה"ד הראשי ולצוות שאושר במסגרת המכרז( מטעמומתמחים 

 החברה העסקתם וזהותם.החלפתם, , בדבר עצם ממונהמראש של הו בכתב בקבלת הסכמה מפורשת

 הבלעדי. העל פי שקול דעתתפעל בעניין זה 

להימנע לדרוש מהיועץ  תהא רשאיתמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה  6.4

או להחליפו באחר, והיועץ  חברהל מתן השירותיםמטעם היועץ במסגרת  כל גורםהעסקתו של מ

 . באופן מלא , לפי הענייןיימלא אחר הנחיות החברה

במקרה של הפסקת עבודה או כוונה להפסקת עבודה של עו"ד  המטפל בנושא  מבלי לגרוע מהאמור, 6.5

   או בתיק של החברה, על היועץ לדווח על כך מיידית לממונה.

ם זה, תהיה החברה רשאית לשנות מדי פעם את מבלי לפגוע בהתחייבויות היועץ כאמור בהסכ 6.6

 ההוראות ביחס לסדרי מתן השירותים.

ויתאם פעולותיו עם הממונה. בקשה  יועץ יבצע את השירותים בפיקוחו ובהנחייתו של הממונהה 6.7

 לקבלת ייעוץ משפטי שתופנה מהחברה ליועץ תהיה אך ורק באישור הממונה או מנכ"ל החברה.

י גבוה ו/או בעל חשיבות עקרונית ו/או בעל השפעה רוחבית על החברה ו/או כל עניין בעל היקף כספ 6.8

בעל חשיבות משפטית, ובכלל זה דיונים בבית משפט, דרישות משפטיות שיופנו או עתידות להיות 

מופנות כלפי החברה והליכי מו"מ או פשרה )לרבות הסדרי תשלומים(, יידע היועץ את הממונה 

 הנחיותיו. מבעוד מועד ויפעל על פי 

 .ועל חשבונו חומרים ושירותים עצמייםמחשבים, לצורך מתן השירותים, ישתמש היועץ בציוד,  6.9

היועץ מצהיר בזאת, כי ביכולתו להתאים את עצמו ואת משרדו לכמות העבודה המשוערת לפי  6.10

. יובהר, כי החברה אינה מכך מסמכי המכרז )ההזמנה להציע הצעות( ועד לכמות שעות כפולה

 יבת להזמין שירותים מהיועץ בהיקף כלשהו. מתחי

הוא מקבל על עצמו לספק את השירותים עבור החברה בדרך של מתן ייעוץ משפטי  היועץ מצהיר כי 6.11

, מכל סוג שיידרש או ייצוג החברה בתביעות המוגשות נגדה, או בדרך של נקיטת הליכים משפטיים

בוהים ביותר ולפי כל כללי האתיקה התאם לסטנדרטים המקצועיים הגמומחיות וביעילות, בב

 :במסגרת זו, מתחייב היועץ בין היתרהמקצועית. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

י החברה או בכל אתר ככל שיידרש, בשעות העבודה המקובלות בחברה, להתייצב במשרד 6.11.1

קבלת המסמכים הדרושים לשם קיום פגישות, השתתפות בדיונים, לשם התייעצויות, 

  בהתאם להסכם זה.תנו אחרות שיינהטיפול המשפטי ו/או הוראות 

ובערעורים  שהועברו לטיפולו םלייצג את החברה בבתי משפט וטריבונלים שונים בנושאי 6.11.2

ת מפעולות אלה לרבות הופעות וכל פעולה המתבקש עליהם, ולנקוט בהליכים משפטיים

בהליכים אלה, הכל לפי הצורך והעניין עד למיצוי כל ההליכים ובמקרים של הגשת תביעות 

עד לגביית מלוא התשלומים המגיעים לה, כולל ריבית, הצמדה, אגרות  –ברה מטעם הח

  משפט והוצאות אחרות.

להגיש, למסור או לדווח לממונה מיידית על החלטות שניתנו על ידי בתי המשפט  6.11.3

 בערכאותיהם השונות, על מכתבים, זימונים וכיו"ב מיד לאחר קבלתם.

יו ו/או יופנו אליו ו/או לחברה והנוגעים לאותם להשיב על מכתבים ו/או פניות שיישלחו אל

ימים מיום קבלתם, או מוקדם יותר, לפי  7תיקים או ו/או נושאים שבניהולו וזאת תוך 

 הצורך.

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם  6.11.4

 להסכם זה.

 לפעול למניעת כל נזק לחברה. 6.11.5

ובל וסביר בנסיבות העניין, עזרה שתהיה דרושה לצורך הטמעת להגיש לחברה, ככל שמק 6.11.6

 .מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם

היועץ יהיה בהמחאה לפקודת חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ והיועץ  כל סכום שיגבה  6.12

והצמדה וכן שכ"ט והוצאות  מתחייב להעביר לחברה את כל הסכומים שיגבו על ידו כולל ריבית

 ימים מיום גבייתם. 7משפט בהתאם לנקבע ע"י בית המשפט או ראש ההוצל"פ, הכל לפי העניין, תוך 

יגיש היועץ לממונה על גבי ועד סוף אותו חודש,  25-, בין הכל חודש מחודשי תקופת ההסכםאחת ב 6.13

חודש שחלף שירותי היועץ בדו"ח על ביצוע טופס במתכונת המקובלת על החברה לפי הנחיותיה, 

 דו"ח)להלן: " הכולל פירוט השעות, המטלות, העובדים שביצעו אותן, התפוקות והתוצרים

 "(.העבודה

 התמורה לשירותים 7

תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, תשלם החברה ליועץ את  7.1

 ( להלן:7.1.6( עד )7.1.1ם קטנים )התשלומים המפורטים בסעיף זה, בכפוף להוראת סעיפי

ההצעה התשלום יינתן בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הממונה, ע"פ  7.1.1

 אושר ע"י החברהכפי שמכרז והעל ידי היועץ במסגרת  בה התעריף השעתי שהוצעהכספית ו

 לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.  .כמצורף בנספח א' להסכם זה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

יועץ החזר הוצאות שהוצאו בפועל )עלות בלבד( לצורך ביצוע השירותים, החברה תשלם ל 7.1.2

. אישור הוצאות נוספות ולאחר שאושרו מראשואגרות  , נסיעותכדלקמן: דואר, משלוחים

 במקרים חריגים יהיה באישור של הממונה מראש ובכתב בלבד.

ת של היועץ והן בפגישות וישיבות שבהן ישתתפו עובדים מטעם היועץ, הן פגישות פנימיו 7.1.3

פגישות עם החברה או גורמים חיצוניים, יהיה רשאי היועץ לחייב בשכר טרחה עבור אותו 

עובדים מטעם היועץ; יתר העובדים מטעמו ככל שייבחר לצרפם, יהיו על  2זמן בגין עד 

 חשבונו, אלא וככל שהממונה יאשר אחרת, מראש ובכתב.

ום לאחר קבלת חשבון מטעם היועץ, ולאחר י 45תנאי שוטף + החברה תבצע את התשלום ב 7.1.4

, והכל בכפוף לאישור הממונה את השעות. 6.13שהומצא לחברה דו"ח חודשי כאמור בסעיף 

 חשבונית מס. עם קבלת התשלום יעביר היועץ לחברה

זה, לא  7 ט לאמור בסעיףתשלום אחר או נוסף פר היועץ לא יהיה זכאי לכלמוסכם בזה  7.1.5

במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים 

 ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם )לרבות הוצאות(, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף אחר.

מובהר למען הסר ספק, כי בכל מקרה לא יחרוג התשלום דלעיל ממגבלות התעריפים  7.1.6

ם התקפים שפורסמו ע"י רשות החברות הממשלתיות מעת לעת. החברה תהיה המאושרי

רשאית )אך לא חייבת(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לרשות החברות הממשלתיות 

בבקשה לאשר תעריפים או תשלומים מיוחדים או חריגים עבור העסקת היועץ, כפי 

 שתחליט שהדבר נדרש לצרכיה.

 ת מניגוד ענייניםהתחייבות לסודיות והימנעו 8

היועץ מצהיר שידוע לו כי מידע שהגיע אליו במסגרת מתן השירותים בין בתוך תקופת ההסכם ובין  8.1

ואין לפי כללי האתיקה המקצועיים, סודות מסחריים, מידע אישי וכיו"ב סודי  כולל מידעלאחר מכן 

ים לפי הסכם זה או פרט למתן השירותלגלותו, למוסרו, להעבירו או לעשות בו כל שימוש שהוא 

והוא מתחייב כי למסרו לאיש פרט לגורמים שאושרו במפורש למתן ביצוע השירותים לפי הסכם זה, 

בניגוד לאמור בסעיף  היועץ ו/או מי מעובדיו לא יגלו, ימסרו, יעבירו או יעשו שימוש במידע כאמור

 .'בנספח נוסח המצ"ב כמטעמו יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות ב, ועוה"ד המוצע . היועץזה

כפי שמופיע באתר האינטרנט  ספקים לקבלנים והקוד האתי היועץ מצהיר כי הוא מכיר את הוראות  8.2

של החברה וחל על התקשרות זו, וכי יפעל על פיהן ויביאן לידיעת כל העובדים והמועסקים מטעמו 

 במתן השירותים.  

ורמים העיקריים בחברה אשר צורפה כי קרא את רשימת הספקים, הלקוחות והגהיועץ מצהיר  8.3

והודיע לחברה על ייצוג של כל גורם מבין רשימת הגורמים המנויים בה למסמכי המכרז  נספח כה'כ

ייצוג כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא משרה בגוף או 

דכן מעת לעת והיועץ יחדש את הצהרתו הרשימה תעו .העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה

 בעניין זה לפי דרישת החברה. 

במסגרת הסכם זה לבין  םשירותיהבמצב של ניגוד עניינים בין מתן שאינו מצוי מתחייב היועץ  8.4

 היועץומחובתו למסירת מידע כאמור,  יועץמהצהרות ה לגרוע מבליעיסוקים אחרים של היועץ. 

, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה. ('ג נספחמניגוד עניינים )התחייבות להימנע על  וחתםלא ימ
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

. המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות העניינים ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע וכל השלמות

הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר  עריכתו/או לשם  יועץהעם ההתקשרות או המשך ההתקשרות 

הבלעדי והמוחלט של  דעתה לשיקול ובהתאם ייןהענ , על פיאו להמשכה יהווה תנאי להתקשרות

יתבקש ש ככלהיועץ מתחייב להעביר לחברה הצהרה תקופתית בנושא היעדר ניגוד עניינים החברה. 

 לכך עפ"י נהליה המקובלים של החברה ודרישות רשות החברות הממשלתיות.

 להימצאותו חשש ייםק לפיה קביעה או עניינים ניגוד של במצביועץ ה הימצאות בדבר ההחלטה 8.5

עם  או להמשיך להתקשר ניתן להתקשר העניין בנסיבות אם ההחלטה וכן, עניינים ניגוד של במצב

, תהיה בהתאם לשיקול דעתה כללבכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר  יועץה

 הבלעדי והמוחלט של החברה. 

קיום מצב של ניגוד אינטרסים אפשרי עם  היועץ מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על 8.6

גורם אחר הנמנה על לקוחות היועץ, ולפעול בהתאם להוראות החברה לעניין המשך מתן השירות 

 ו/או האמצעים שעל היועץ לנקוט בעניין זה. 

מבלי לפגוע בהוראות חוק לשכת עורכי מבלי לגרוע מההצהרות ומההתחייבויות הכלליות שלעיל ו 8.7

,התקנות והכללים שהותקנו מכוחו והנחיות מוסדות לשכת עורכי הדין בנושאי  1961-הדין, התשכ"א

במהלך עבודתו של היועץ עבור לקוחות אחרים בתקופת ההסכם ועד תום שנה , אתיקה מקצועית

 לאחר מכן:

לא ייצג היועץ או מי מעובדיו צד בבית משפט, במשא ומתן או בכל עניין אחר מקום שיש  8.7.1

 עניינים להעסקתו בהסכם זה.בכך משום ניגוד 

לא ייצג היועץ או מי מעובדיו צד אחר בתיקים, הסכמים או עניינים  אחרים בהם טיפל או  8.7.2

 ייעץ לחברה במסגרת הסכם זה.

, היועץ 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על היועץ מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז 8.8

 כדלקמן:ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת 

לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  8.8.1

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל 

של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם 

 התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו. אחר, בקשר להליך

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד  8.8.2

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

 התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

ו לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד לא לשדל ו/א 8.8.3

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 

 לא תחרותית. 

התעורר חשד סביר כי היועץ ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור בסעיף זה לעיל, החברה  8.8.4

"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את טיפולו באותו עניין או שומרת לעצמה את הזכות, עפ

 לבטל את ההסכם.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

היועץ נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי  8.8.5

מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה ו/או חוזה/הזמנה 

 הנובעים ממנו.  

 קניין רוחני  9

 התקבלו או הוכנו על ידיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל עבודה, מסמך ותוצר שהחברה תהי 9.1

במסגרת הסכם זה, והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש  , עוה"ד הראשי ו/או מי מטעמםהיועץ

 , או לאחר ביטולו,בהתאם להסכם זה. בתום תקופת ההסכם םשירותיה, אלא לצורך מתן םבה

שהוכנו או התקבלו במסגרת הסכם זה. התיקים והחומרים המסמכים, כל  ימסור היועץ לחברה את

כל חומר מכל סוג שהוא שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים ושבגינו מבי לגרוע מהאמור לעיל, 

שילמה החברה, יהיה רכושה של החברה ועל היועץ להעבירו לחברה מייד בסיום השימוש בהם לצורך 

 מתן השירותים.

ע השירותים על פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, במסגרת ביצו 9.2

של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה וישפה את 

זה  סעיף החברה בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לה עקב תביעה או דרישה בגין הפרה כאמור.

 סכם וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.הה בתוקף אף לאחר תום תקופת היהי

 יחסי הצדדים 10

היועץ לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה, אלא אם נעשה כזה במיוחד באישור הממונה, לצורך  10.1

 עניין מסוים, בכתב ובחתימת הגורמים המוסמכים בחברה.

ברה כקבלן עצמאי, על כל המשתמע היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לח 10.2

מכך וכי בין הצדדים לא חלים ולא יחולו יחסי עובד מעביד בין היועץ, עובדיו ו/או מי מטעמו לבין 

החברה. החברה מסכימה למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס היותו קבלן עצמאי על כל 

הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת  המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין

לאור אופי השירותים שיעניק הספק על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי 

הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד 

 ומעביד. 

 ביטוחים  11

או עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו ו/או ו/ רכי הדיןעוהיועץ, החברה לא תהא אחראית כלפי   11.1

רכושו, בגין כל תאונה ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרם למי מהם תוך כדי עבודתם ו/או עקב עבודתם 

 .ו/או בדרכם וחזרתם משירותם בהתאם להסכם זה

מתחייב לבטח את עובדיו, את מועסקיו ורכושו וכל צד ג', מפני כל נזק העלול להיגרם  היועץ 11.2

 .בהתאם להסכם זה יםוך כדי ו/או עקב מתן השירותלהם ת

אשר  מתחייב בזאת לבטח את עצמו, את עובדיו ואת מועסקיו בביטוח אחריות מקצועיתהיועץ  11.3

 יהיה תקף לכל משך ההתקשרות. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

מצהיר בזאת, כי במקרה של נזק שייגרם לחברה ו/או לצד ג' כתוצאה מטיפולו המקצועי  היועץ  11.4

או של עובדי משרדו ו/או המועסקים מטעמו, יהיה הוא האחראי הבלעדי שלו אישית ו/ –הלקוי 

במידה והחברה תחויב בדין כתוצאה מטיפולו . כלפי החברה וכלפי הצד השלישי בגין אותו נזק

לחברה מיד עם קבלת  היועץיב , ישהמקצועי הלקוי של עוה"ד ו/או עובדיו ו/או מועסקיו

או )ובכלל זה הוצאות שכ"ט עו"ד( צירוף כל הוצאה הדרישה מהחברה את הסכום בו תחויב, ב

 .נזק אשר נגרמו לה בקשר עם חיובה האמור

כל ההוצאות הקשורות או כרוכות בביצוע ביטוח כאמור יחולו אך ורק על היועץ וישתלמו על   11.5

 ידו.

 ביטול ההסכם 12

רופה אחרת לה החברה זכאית לפי דין, ובנוסף להן, מוסכם ת 4.3מהאמור בסעיף בלי לפגוע   12.1

ומוצהר בין הצדדים, כי החברה זכאית לבטל את החוזה, בהתקיים אחד או יותר, מהמקרים 

 הבאים:

אם היועץ יוכרז פושט רגל, או יינתן נגדו צו כינוס נכסים, או ימונה לו או לרכושו כונס  .12.1.1

ימים  14או מנהל מיוחד, ואלו לא בוטלו, תוך  זמני או קבוע, או ימונה לו נאמן, נכסים

 מעת שננקטו נגד היועץ או מעת שנודע לו על קיומם.

בכל מקרה בו היועץ לא יתקדם בביצוע השירותים בקצב ראוי, סביר וכנדרש מעצם  .12.1.2

 העניין באופן שעלול לפגוע בחברה.

רז, נשלל חדל להתקיים לגבי היועץ או עוה"ד הראשי תנאי מתנאי הסף במסמכי המכ .12.1.3

 רישיונו לעריכת דין או נפתחו נגדו הליכים בלשכת עורכי הדין. 

אם יפר התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא תיקן אותה במלואה, לשביעות  .12.1.4

ימים ממועד מתן הודעה על ההפרה בכתב על ידי  10רצונה של החברה, לאחר שחלפו 

 החברה.

 ת.יסודיהפרה  כם זהאת הוראות הס באופן מיידי אם הקבלן הפר .12.1.5

ומייצוג  כל פעולה בקשר לנושאים המטופלים על ידוביצוע יחדל מ היועץעם ביטול ההסכם,   12.2

לצורך המשך לנושאים שבטיפולו  יםידיעה הנוגעו כל מסמך , יעביר לחברההחברה בפני כל גורם

 הוראות הממונה. בהתאם ל ויפעלהטיפול בהם על ידי החברה או כל גורם שתבחר, 

 ריות ושיפויאח 13

 חייב לשפות ולפצות את החברה מיד לפי דרישתה הראשונה באופן מלא על כל הוצאה,מתהיועץ 

( )"תביעה"( עו"ד דרישה לפיצוי, הפסד, אחריות תביעה או הליכים משפטיים )ובכלל זה הוצאות שכ"ט

עקב הסכם זה,  בקשר לנזק, אובדן או הפסד שייגרמו על ידי היועץ או מי מטעמו במתן השירותים או

לאחר שנקבעו על ידי ערכאה מוסמכת, או החלטה שיפוטית או בפשרה שהושגה לאחר עדכון וקבלת 

על  הובלבד שהחברה הודיעה ליועץ על כל תביעה כאמור מיד לאחר שנודע לעמדתו של היועץ מראש 

 .הגשתם, ותאפשר ליועץ להתגונן בשמו בפניה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 שונות 14

לגוף או אדם , ןאו מקצת ןביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולהעהמחות או לאין היועץ רשאי ל 14.1

 ., אלא באישור החברה מראש ובכתבאחר

מקרה שעוה"ד הראשי יעבור לעבוד במשרד עו"ד אחר, רשאית החברה להסב את ההסכם למשרד ב 14.2

 אליו עבר. ליועץ לא יהיו טענות כלפי החברה בקשר לכך.  

 תיחשביותיה או על קיום חובה מצד היועץ לפי הסכם זה, לא אי עמידה של החברה על זכות מזכו 14.3

 אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן. החברה על זכויותיהיתור של וכו

היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו כדי 

, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל  הודעה, ןלקבל רישיו לשחררו מכל חובה או מן הצורך

 המוטלים על פי כל דין.

החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת  14.4

 היועץ.

הדין החל לפי הסכם זה הוא דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט תהיה לבתי המשפט במחוז תל  14.5

 . יפו-אביב

 

 

_____________________    ______________________ 

 היועץ            החברה   
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ההצעה הכספית כפי שאושרה על ידי החברה – להסכם נספח א'
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו -להסכם  'בנספח                   
 

 לכבוד 
 "(רההחב)להלן: " בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ מס' שותפות[ אנו 
 "(, כדלקמן:היועץ)"

לצורך  מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחרים ולא לעשות כל שימוש,אנו 
 , לרבותחברהקשור להעצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

 . המידע הסודי

, עובדיה ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהפעילות מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר -" המידע הסודי"
 ,אשר יגיע חברה,במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברהדם הבא עם מי מה, כל גוף או אשלהונושאי המשרה 

 י היועץה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידחברעל ידי ה ליועץיימסר 
 ,, בין השאר. המידע הסודי כוללאו עיוןבכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים לעיל, מתוך שמיעה, ראיה 

( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, בעל פהידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות 
תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, 

ימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, מחקרי יש
, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי חברהתכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה

ישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים ה, קשרי מסחר, חחברבקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות עם ה
ה, חברם, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי הים וחשבונאייכלכלי

ה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקני התקשורת של חבררכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי ה
, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או חברהבי הה וארכיחברה

ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור חברבעקיפין ל
אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא  כל מידע למעטאו הקשור בכך בכל צורה שהיא,  חברהבעיסוקיה של ה

 , בנחלת הכלל.שלנו עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת

בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המידע הסודי, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" בהתאם 
מודעים ומכירים במגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על  ואנו 1968-להגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 שימוש במידע פנים, והננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך.

עת התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר )למעט עובדים הצריכים לד
אי את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ו

 . החברהמאת מראש ובכתב (, אלא באישור מפורש שימוש בנוסח נספח זה

שות העתקים מן וה רכושה הבלעדי וקניינה של החברה, ומתחייבים לא לעואנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מה
 המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי לסכן את 
נזקים חמורים ודינם כדין  חברהג' כלשהו, עלול לגרום ל בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע או כל חלק ממנו לצד

מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו 
 נחתמה התחייבותנו זאת. 

תחייבות זה, כולן או מקצתן, עלול נו כאמור בכתב היתיוהננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתחייבו
יד עם קבלת דרישה הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או ינזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מ חברהלגרום ל

עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת לה על פי דין ו/או כל 
 כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור. חברהרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא להסכם ומבלי לג

 /האנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו
זה. ידוע לנו  כתבהאמור באת הסותר  וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר בכל הסכם בעל פה או בכתב /האו שהיינו צד לו

 ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל עת, להחזיר לה יאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מי
, נוו כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמכל מידע ו/או כל חומר ו/א

כן אנו בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידינו. 
אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל מסמך ו/או מידע כאמור, 

 החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.

, שינוי מבנה ארגוני, שינוי חברהשליטה בבנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או יתיוהתחייבו
נו על יהסכמתנו לקיום כלל התחייבויות ה. לפיכך, הננו נותנים בזה אתרבחשם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

 נו על פי הסכם זה. יפי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו כלל התחייבויות

או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, ואנו מתחייבים ו/אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו 
אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה להחתים כל 

 .זה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מסמך

 קול דעתהילגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בש החברהכי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  ,מובהר
 . החברההמוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום מצג ו/או הודאה  החברהכי אין בגילוי על ידי  ,למען הסר ספק ,עוד מובהר
 לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.

ו/או לגוף  ו/או לתאגיד מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדםונו יאנו מתחייבים כי עובד
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש אחר

ו/או הגיע לידם בניגוד  אנו מתחייבים להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף
 להוראות נספח זה.

 הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 :יועץולראייה באנו על החתום בשם ה

 

 

 

 

 

 

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הצהרה על העדר ניגוד עניינים -להסכם ספח ג'נ                     
 לכבוד 

 )"החברה" / "נתג"ז"( בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ שותפות/ ת"ז[ 
 )להלן: "היועץ"( מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

 זה.  נוובתוקף תפקיד נתג"זב כיועץ המעניק שירותים משפטייםהננו נותנים תצהיר זה 

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כיועץ לחברה ולהימנע מכל  .1
 פעולה העלולה ליצור חשש לניגוד עניינים.

לפני חתימת ההסכם או במהלך בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה, בכל עת  .2
גורם כלשהו מתוך רשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה או על ייצוג ביצועו, מידע על ייצוג 

כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא משרה בגוף העוסק בתחום משק 
 . הגז הטבעי ו/או האנרגיה

כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינותפקיד .3
 נוהאחרים כדי לפגוע ביכולת ינואו עיסוק ינוחברה ואין בתפקידכיועץ ל נועם תפקידבין מקצועי ובין עסקי, 

, לרבות במהלך כיועץ לחברה נוי תפקיד. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוך כדכיועץ בצע את תפקידנול
נו על ניגוד עניינים אפשרי. כן אנו דע לו, מיד כשיממונהלהודיע על כך ל יםמתחייב ובישיבות, הננ נוהשתתפות

מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד העניינים 
 כמתחייב בחוק.רה וולפעול בהתאם להוראות החב

, לא נציע ו/או לא ניתן 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .4
ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל סיבה, 

קו של אחר, כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה ו/או זכות עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/או עס
ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה להשפיע במישרין 
ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או של נושא 

רה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או משרה בחב
 הזמנה הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש בקשה כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג  .5
עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם, אלא אם  שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי מטעמנו

קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין בכך 
 ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה עד שנה לאחר סיום ההסכם. 

ו וצוות עורכי הדין וכל עובדינו, ומי אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עורך הדין הראשי מטעמנ .6
 מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא במתן השירותים לחברה.

 להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. יםמתחייב והננ  .7

 נובתוקף תפקיד נוליהחלות עאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב  .8
   חברה.כנותן שירותים ל

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל   .9
 הוראותיה.

 ולראיה באנו על החתום בשם היועץ:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 (הון ודיני חברותתחום שוק הההסכם ונספחיו ) – 2נספח ג'

 משפטי בתחום שוק ההון ודיני חברות הסכם שירותי ייעוץ

 2019_ לחודש __  , ביוםתל אביבשנעשה ב

 - בין -

  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 , תל אביב8מקריית עתידים, מגדל 

 "(החברה" :)להלן

 מצד אחד

 - ובין -

  _____________מס' עוסק מורשה , ______________משרד עו"ד 

 _________________________מ

 "(היועץ" :)להלן

 מצד שני

ם משפטיים בתחום שירותי מתןל בחירת יועצים משפטייםל מכרז פומבי ערכהוהחברה  הואיל:
הגיש הצעה היועץ "(, והמכרזלהלן: "מספר                       ( ))מקרקעין ותכנון ובנייה 

 ;במכרז

כרזים של החברה החליטה לקבל את הצעתו המצורפת כנספח א' ולאחר שוועדת המ והואיל
 שירותיםהלצורך קבלת  היועץוהחברה מעוניינת להתקשר עם "( ההצעה הכספית)"

המשפטיים בתחום שוק ההון ודיני חברות כמפורט במסמכי המכרז, )להלן: 
 ;"(השירותים"

ומסכים לבצע עבור וכח אדם ערוך מבחינת ציוד  ,וא כשיר, מסוגלההיועץ מצהיר כי ו והואיל
 באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה;החברה את השירותים 

מצהיר כי ידוע לו שהתקשרות החברה עמו בהסכם זה מבוססת על הצהרותיו  היועץו והואיל
 ובהסכם זה; למכרזוהתחייבויותיו המפורטות בהצעתו 

קבל בגין כי היועץ יקבלן עצמאי והיועץ כיינתנו על ידי הצדדים החליטו כי השירותים ו והואיל
וכי אין ולא  ביצוע השירותים תמורה לפי תעריף מיוחד המותאם למעמדו כקבלן עצמאי

מעסיק בין החברה ו/או מי מטעמה לבין היועץ -יהיו, במישרין או בעקיפין, כל יחסי עובד
 ו/או מי מטעמו;

את תנאי ההתקשרות בהסכם זה  סדירינים להיהצדדים מעונובכפוף להוראות כל דין,  והואיל 
 .ביניהם

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו  .1

 לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הגדרות, פרשנות ותחולה .2

 היה למונחים שלהלן הפרשנות שבצדם:" תההסכםבמסמך זה על נספחיו שייקרא להלן "

ייעוץ וליווי שוטף של החברה בתחומי הממשל התאגידי, דיני החברות וניירות "השירותים"  2.1

הערך ובכלל זה בעבודתה מול גורמים רגולטוריים בנושאים אלה, מזכירות חברה, הכנת 

ט במסמכי המכרז דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(, ליווי הנפקות אג"ח והכל כמפור

 היועץ ייבצע את השירותים לפי ההסכם ולפי כל דין.

היועץ המשפטי של החברה או נציג מוסמך אחר מטעם החברה כפי שתודיע "הממונה"  2.2

החברה ליועץ בכתב. החברה תהא רשאית להחליף את נציג החברה בכל עת בהודעה בכתב 

  שתשלח לספק.

 ל הנספחים לה.ההזמנה להציע הצעות וכל"מסמכי המכרז"  2.3

  עורך הדין הראשי שהוצג מטעם היועץ במסמכי המכרז."עוה"ד הראשי"  2.4

עורך הדין הראשי ועד שני עורכי הדין שהוצגו מטעם היועץ  "צוות עורכי הדין הנבחר" 2.5

 במסמכי המכרז.  

 

 סדר קדימות מסמכי המכרז .3

 ביניהם כדלקמן: במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יהא סדר העדיפות 3.1

 ;ההסכם 3.1.1

 הנספחים להסכם; 3.1.2

 ;ההזמנה להציע הצעות 3.1.3

 יתר מסמכי המכרז )הנספחים, למעט הסכם ההתקשרות(. 3.1.4

, מסמכי המכרז כפי שהוגשו ועודכנו במהלך המכרז, ישמשו את החברה 3.1בכפוף לאמור בסעיף  3.2

 על מנת להשלים את מסמכי ההסכם שייחתמו בין היועץ לבין החברה. 

 

 תקופת ההסכם 4

"(, אולם החברה תקופת ההסכםשנים מיום חתימת ההסכם )להלן: " 6תקף למשך  הסכם זה יהיה 4.1

תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא להפסיק את ההתקשרות בכל עת. מובהר 

כי כניסתו של הסכם זה לתוקף ותקופת ההסכם כפופה לכך שניתן אישור כנדרש מרשות החברות 

 ץ ע"י החברה.הממשלתיות לעניין העסקת היוע

שנים כל אחת, בכפוף  3לחברה זכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד  4.2

 לאישורים הנדרשים מרשות החברות הממשלתיות.

מבלי לפגוע בזכויות החברה על פי החוזה ו/או כל דין, החברה תהיה רשאית להביא לסיום מוקדם  4.3

 .יום בכתב ומראש 45של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, בהודעה של 

 הצהרות והתחייבויות היועץ   5

 הספק מצהיר ומתחייב כדלהלן:
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

כי כל המידע שנמסר על ידו בהצעתו במכרז הינו נכון, מלא ומדויק במועד חתימת הסכם זה  5.1

ויישאר כך במהלך כל תקופת ההסכם וכי כל המסמכים שהוצגו על ידו במסגרת הליך המכרז 

 משיכו לעמוד בתוקפם במהלך כל תקופתו. תקפים ליום חתימת הסכם זה וי

כי אין לו ולא ידוע לו על כל מניעה או חשש למניעה מסוג כלשהו לביצוע ההסכם על ידו והוא  5.2

מקיים את כל התנאים שלהלן כנדרש לפי כל דין ו/או לפי ההסכם, וימשיך למלאם בכל תקופת 

 פי כל דין ו/או ההסכם:ההסכם על הארכותיה, ככל שיהיו ובכל תקופה נוספת הנדרשת ל

הוא בעל הידע המקצועי, הניסיון ורמת מומחיות גבוהה בתחום השירותים, ברשותו כל   5.2.1

הרישיונות, האישורים, ההיתרים, וההסמכות התקפים הנדרשים לפי חוק למתן 

 השירותים;

לרשותו כל כח האדם והציוד המתאימים; לרבות היכולת לגבות בכוח אדם חלופי בעת  5.2.2

 של כוח האדם העוסק בביצוע השירותים, מסיבה כלשהי;  היעדרות 

 הוא בעל הכושר הפיננסי לביצוע השירותים.  5.2.3

כי אם תיווצר מניעה כלשהי בקשר לביצוע השירותים הנובעת מן היועץ ו/או מי מטעמו בקשר  5.3

 לאמור יודיע על כך מיידית לחברה.  

י יש בידו למלא אחר מלוא כי בדק את המידע הרלוונטי הקשור לביצוע ההסכם, ומצא כ 5.4

התחייבויותיו על פי ההסכם, ברמה מקצועית גבוהה וכי ההסכם והתמורה על פיו הוגנים ומניחים 

את הדעת והוא מוותר על כל טענה שיש, או שתהיה לו, כלפי החברה בגין כל גורם המשפיע על 

 כדאיות התמורה.   

ן מסמכי ההסכם ו/או חוסר בהם, ימסור על גילה היועץ או נודע לו על אי התאמה ו/או סתירה בי 5.5

 כך מיד הודעה לנציג החברה. 

 אופן מתן השירותים 6

במשך תקופת ההסכם מקבל היועץ על עצמו לבצע עבור החברה את השירותים, ככל שיוזמנו  6.1

ובהיקף שיוזמנו ע"י החברה, לפי תנאי הסכם זה. השירותים יבוצעו על ידי צוות עורכי הדין 

הראשי, ישמש כעו"ד הראשי וכאיש הקשר עם החברה מטעם היועץ, אלא אם הנבחר. עוה"ד 

 אישרה החברה במפורש אחרת.

מודגש כי נדרשת אחריותו ומעורבותו האישית של עוה"ד הראשי במתן השירותים כמפורט  6.2

במסמכי המכרז, ובכלל זה השתתפות אישית בכל ישיבה ובדיקה אישית של כל תוצר של המשרד, 

 חריגים כאמור במסמכי המכרז. למעט במקרים

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה, היועץ מתחייב, כי כל החלפה או העסקה של עורכי דין או  6.3

מתמחים מטעמו במתן השירותים )מעבר לעוה"ד הראשי וצוות עורכי הדין הנבחר שאושר 

עצם במסגרת המכרז( מותנית בקבלת הסכמה מפורשת בכתב ומראש של הממונה, בדבר 

 החלפתם, העסקתם וזהותם. החברה תפעל בעניין זה על פי שקול דעתה הבלעדי.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל זכות אחרת של החברה, החברה תהא רשאית לדרוש מהיועץ  6.4

להימנע מהעסקתו של כל גורם מטעם היועץ במסגרת מתן השירותים לחברה או להחליפו באחר, 

 רה, לפי העניין באופן מלא. והיועץ יימלא אחר הנחיות החב

מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של הפסקת עבודה או כוונה להפסקת עבודה של עו"ד  המטפל  6.5

   בנושא או בתיק של החברה, על היועץ לדווח על כך מיידית לממונה.

מבלי לפגוע בהתחייבויות היועץ כאמור בהסכם זה, תהיה החברה רשאית לשנות מדי פעם את  6.6

 ס לסדרי מתן השירותים.ההוראות ביח

היועץ יבצע את השירותים בפיקוחו ובהנחייתו של הממונה ויתאם פעולותיו עם הממונה. בקשה  6.7

 לקבלת ייעוץ משפטי שתופנה מהחברה ליועץ תהיה אך ורק באישור  הממונה או מנכ"ל החברה.

ית על החברה ו/או כל עניין בעל היקף כספי גבוה ו/או בעל חשיבות עקרונית ו/או בעל השפעה רוחב 6.8

בעל חשיבות משפטית, ובכלל זה דיונים בבית משפט, דרישות משפטיות שיופנו או עתידות להיות 

מופנות כלפי החברה והליכי מו"מ או פשרה )לרבות הסדרי תשלומים(, יידע היועץ את הממונה 

 מבעוד מועד ויפעל על פי הנחיותיו. 

 מחשבים, חומרים ושירותים עצמיים ועל חשבונו.לצורך מתן השירותים, ישתמש היועץ בציוד,  6.9

היועץ מצהיר בזאת, כי ביכולתו להתאים את עצמו ואת משרדו לכמות העבודה המשוערת לפי  6.10

מסמכי המכרז )ההזמנה להציע הצעות( ועד לכמות שעות כפולה מכך. יובהר, כי החברה אינה 

 מתחייבת להזמין שירותים מהיועץ בהיקף כלשהו. 

יר כי הוא מקבל על עצמו לספק את השירותים עבור החברה בדרך של מתן ייעוץ היועץ מצה  6.11

משפטי או ייצוג החברה בתביעות המוגשות נגדה, או בדרך של נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג 

שיידרש, במומחיות וביעילות, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר ולפי כל כללי 

 זו, מתחייב היועץ בין היתר:האתיקה המקצועית. במסגרת 

להתייצב במשרדי החברה או בכל אתר ככל שיידרש, בשעות העבודה המקובלות בחברה,  6.11.1

לשם התייעצויות, קיום פגישות, השתתפות בדיונים, קבלת המסמכים הדרושים לשם 

הטיפול המשפטי ו/או הוראות אחרות שיינתנו בהתאם להסכם זה. לייצג את החברה 

בונלים שונים בנושאים שהועברו לטיפולו ובערעורים עליהם, ולנקוט בבתי משפט וטרי

בהליכים משפטיים וכל פעולה המתבקשת מפעולות אלה לרבות הופעות בהליכים אלה, 

הכל לפי הצורך והעניין עד למיצוי כל ההליכים ובמקרים של הגשת תביעות מטעם החברה 

ית, הצמדה, אגרות משפט והוצאות עד לגביית מלוא התשלומים המגיעים לה, כולל ריב –

 אחרות. 

להגיש, למסור או לדווח לממונה מיידית על החלטות שניתנו על ידי בתי המשפט  6.11.2

 בערכאותיהם השונות, על מכתבים, זימונים וכיו"ב מיד לאחר קבלתם.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

להשיב על מכתבים ו/או פניות שיישלחו אליו ו/או יופנו אליו ו/או לחברה והנוגעים לאותם 

ימים מיום קבלתם, או מוקדם יותר, לפי  7או ו/או נושאים שבניהולו וזאת תוך  תיקים

 הצורך.

לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים בהתאם  6.11.3

 להסכם זה.

 לפעול למניעת כל נזק לחברה. 6.11.4

טמעת להגיש לחברה, ככל שמקובל וסביר בנסיבות העניין, עזרה שתהיה דרושה לצורך ה 6.11.5

 מסקנות הנובעת ממתן השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם.

היועץ יהיה בהמחאה לפקודת חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ והיועץ  כל סכום שיגבה  6.12

מתחייב להעביר לחברה את כל הסכומים שיגבו על ידו כולל ריבית והצמדה וכן שכ"ט והוצאות 

ימים מיום  7המשפט או ראש ההוצל"פ, הכל לפי העניין, תוך משפט בהתאם לנקבע ע"י בית 

 גבייתם.

ועד סוף אותו חודש, יגיש היועץ לממונה על גבי  25-אחת בכל חודש מחודשי תקופת ההסכם, בין ה 6.13

טופס במתכונת המקובלת על החברה לפי הנחיותיה, דו"ח על ביצוע שירותי היועץ בחודש שחלף 

 דו"חהעובדים שביצעו אותן, התפוקות והתוצרים )להלן: " הכולל פירוט השעות, המטלות,

 "(.העבודה

 התמורה לשירותים 7

תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, תשלם החברה ליועץ את  7.1

 ( להלן:7.1.6( עד )7.1.1התשלומים המפורטים בסעיף זה, בכפוף להוראת סעיפים קטנים )

ם לשעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הממונה, ע"פ התשלום יינתן בהתא 7.1.1

ההצעה הכספית והתעריף השעתי שהוצע בה על ידי היועץ במסגרת המכרז  וכפי שאושר 

 ע"י החברה כמצורף בנספח א' להסכם זה.  לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

יצוע השירותים, החברה תשלם ליועץ החזר הוצאות שהוצאו בפועל )עלות בלבד( לצורך ב 7.1.2

כדלקמן: דואר, משלוחים, נסיעות ואגרות שאושרו מראש בלבד. אישור הוצאות נוספות 

 במקרים חריגים יהיה באישור של הממונה מראש ובכתב בלבד.

בפגישות וישיבות שבהן ישתתפו עובדים מטעם היועץ, הן פגישות פנימיות של היועץ והן  7.1.3

יהיה רשאי היועץ לחייב בשכר טרחה עבור אותו  פגישות עם החברה או גורמים חיצוניים,

עובדים מטעם היועץ; יתר העובדים מטעמו ככל שייבחר לצרפם, יהיו על  2זמן בגין עד 

 חשבונו, אלא וככל שהממונה יאשר אחרת, מראש ובכתב.

יום לאחר קבלת חשבון מטעם היועץ,  45החברה תבצע את התשלום בתנאי שוטף +  7.1.4

, והכל בכפוף לאישור הממונה 6.13דו"ח חודשי כאמור בסעיף ולאחר שהומצא לחברה 

 את השעות. עם קבלת התשלום יעביר היועץ לחברה חשבונית מס.

זה, לא  7מוסכם בזה היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  7.1.5

פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן השירותים  במהלך מתן השירותים ולא לאחר
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ולא בקשר אתם ו/או כל הנובע מהם )לרבות הוצאות(, לא ליועץ ולא לכל אדם או גוף 

 אחר.

מובהר למען הסר ספק, כי בכל מקרה לא יחרוג התשלום דלעיל ממגבלות התעריפים  7.1.6

. החברה תהיה המאושרים התקפים שפורסמו ע"י רשות החברות הממשלתיות מעת לעת

רשאית )אך לא חייבת(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לרשות החברות הממשלתיות 

בבקשה לאשר תעריפים או תשלומים מיוחדים או חריגים עבור העסקת היועץ, כפי 

 שתחליט שהדבר נדרש לצרכיה.

 התחייבות לסודיות והימנעות מניגוד עניינים 8

ע אליו במסגרת מתן השירותים בין בתוך תקופת ההסכם היועץ מצהיר שידוע לו כי מידע שהגי 8.1

ובין לאחר מכן כולל מידע סודי לפי כללי האתיקה המקצועיים, סודות מסחריים, מידע אישי 

וכיו"ב ואין לגלותו, למוסרו, להעבירו או לעשות בו כל שימוש שהוא פרט למתן השירותים לפי 

פורש למתן ביצוע השירותים לפי הסכם זה, הסכם זה או למסרו לאיש פרט לגורמים שאושרו במ

והוא מתחייב כי היועץ ו/או מי מעובדיו לא יגלו, ימסרו, יעבירו או יעשו שימוש במידע כאמור 

בניגוד לאמור בסעיף זה. היועץ, ועוה"ד המוצע מטעמו יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות 

 .כנספח ב'בנוסח המצ"ב 

כפי שמופיע באתר הקוד האתי לקבלנים וספקים ראות היועץ מצהיר כי הוא מכיר את הו 8.2

האינטרנט של החברה וחל על התקשרות זו, וכי יפעל על פיהן ויביאן לידיעת כל העובדים 

 והמועסקים מטעמו במתן השירותים.  

היועץ מצהיר כי קרא את רשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה אשר צורפה  8.3

רז והודיע לחברה על ייצוג של כל גורם מבין רשימת הגורמים המנויים למסמכי המכ כנספח כה'

ייצוג כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא בה או על 

. הרשימה תעודכן מעת לעת והיועץ משרה בגוף העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה

 . דרישת החברהיחדש את הצהרתו בעניין זה לפי 

במסגרת הסכם זה לבין  םשירותיהבמצב של ניגוד עניינים בין מתן שאינו מצוי מתחייב היועץ  8.4

 היועץומחובתו למסירת מידע כאמור,  יועץמהצהרות ה לגרוע מבליעיסוקים אחרים של היועץ. 

, עת בכל לדרוש רשאית תהא החברה. ('ג נספחהתחייבות להימנע מניגוד עניינים )על  וחתםלא ימ

. המידע שיתקבל ישמש לשם בחינת אפשרות העניינים ניגוד לנשוא הנוגע נוסף מידע וכל השלמות

הסדר למניעת ניגוד עניינים אשר  עריכתו/או לשם  יועץהעם ההתקשרות או המשך ההתקשרות 

הבלעדי והמוחלט של  דעתה לשיקול ובהתאם יין, על פי הענאו להמשכה יהווה תנאי להתקשרות

 ככלהיועץ מתחייב להעביר לחברה הצהרה תקופתית בנושא היעדר ניגוד עניינים רה. החב

 יתבקש לכך עפ"י נהליה המקובלים של החברה ודרישות רשות החברות הממשלתיות.ש

ההחלטה בדבר הימצאות היועץ במצב של ניגוד עניינים או קביעה לפיה קיים חשש להימצאותו  8.5

לטה אם בנסיבות העניין ניתן להתקשר או להמשיך להתקשר עם במצב של ניגוד עניינים, וכן ההח

היועץ בכפוף להסדר למניעת ניגוד עניינים או שלא להתקשר כלל, תהיה בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של החברה. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

היועץ מתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע לו על קיום מצב של ניגוד אינטרסים אפשרי עם  8.6

מנה על לקוחות היועץ, ולפעול בהתאם להוראות החברה לעניין המשך מתן השירות גורם אחר הנ

 ו/או האמצעים שעל היועץ לנקוט בעניין זה. 

מבלי לגרוע מההצהרות ומההתחייבויות הכלליות שלעיל ומבלי לפגוע בהוראות חוק לשכת עורכי  8.7

ת לשכת עורכי הדין ,התקנות והכללים שהותקנו מכוחו והנחיות מוסדו 1961-הדין, התשכ"א

בנושאי אתיקה מקצועית, במהלך עבודתו של היועץ עבור לקוחות אחרים בתקופת ההסכם ועד 

 תום שנה לאחר מכן:

לא ייצג היועץ או מי מעובדיו צד בבית משפט, במשא ומתן או בכל עניין אחר מקום שיש  8.7.1

 בכך משום ניגוד עניינים להעסקתו בהסכם זה.

ובדיו צד אחר בתיקים, הסכמים או עניינים  אחרים בהם טיפל או לא ייצג היועץ או מי מע 8.7.2

 ייעץ לחברה במסגרת הסכם זה.

, היועץ 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על היועץ מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז 8.8

 ו/או מי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל, במישרין  8.8.1

כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או 

מחדל של החברה או של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל 

 גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

א לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד ל 8.8.2

החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך 

 התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

עיף זה לעיל, החברה התעורר חשד סביר כי היועץ ו/או מי מטעמו פעלו בניגוד לאמור בס 8.8.3

שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את טיפולו באותו עניין או 

 לבטל את ההסכם.

זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו  8היועץ נדרש להביא תוכן סעיף  8.9

 /הזמנה הנובעים ממנו.  המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות של החברה ו/או חוזה

 קניין רוחני  9

החברה תהיה בעלת זכויות הקניין הרוחני בכל עבודה, מסמך ותוצר שהתקבלו או הוכנו על ידי  9.1

היועץ, עוה"ד הראשי ו/או מי מטעמם במסגרת הסכם זה, והיועץ לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש 

ת ההסכם, או לאחר ביטולו, בהם, אלא לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. בתום תקופ

ימסור היועץ לחברה את כל המסמכים, התיקים והחומרים שהוכנו או התקבלו במסגרת הסכם 

זה. מבי לגרוע מהאמור לעיל, כל חומר מכל סוג שהוא שרכש היועץ לצורך ביצוע השירותים 

ום השימוש ושבגינו שילמה החברה, יהיה רכושה של החברה ועל היועץ להעבירו לחברה מייד בסי

 בהם לצורך מתן השירותים.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה, היועץ לא יפר כל זכות קניין רוחני, כולל זכויות  9.2

יוצרים, של גורם כלשהו. הופרו זכויות כאמור, יהיה היועץ האחראי הבלעדי בגין הפרה זו ויפצה 

ב תביעה או דרישה בגין הפרה וישפה את החברה בגין כל ההוצאות והנזקים שייגרמו לה עק

 כאמור. סעיף זה יהיה בתוקף אף לאחר תום תקופת ההסכם וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.

 יחסי הצדדים 10

היועץ לא יהיה סוכן, שליח או נציג החברה, אלא אם נעשה כזה במיוחד באישור הממונה, לצורך  10.1

 עניין מסוים, בכתב ובחתימת הגורמים המוסמכים בחברה.

מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לחברה כקבלן עצמאי, על כל המשתמע היועץ  10.2

מכך וכי בין הצדדים לא חלים ולא יחולו יחסי עובד מעביד בין היועץ, עובדיו ו/או מי מטעמו לבין 

החברה. החברה מסכימה למסור ליועץ את ביצוע השירותים על בסיס היותו קבלן עצמאי על כל 

משתמע מכך, הן לעניין תעריפי הייעוץ והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, וזאת המתחייב וה

לאור אופי השירותים שיעניק הספק על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים לפי 

הסכם זה, ההולמים התקשרות עם קבלן עצמאי, ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד 

 ומעביד. 

 ביטוחים  11

חברה לא תהא אחראית כלפי היועץ, עורכי הדין ו/או עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו ו/או ה 11.1

רכושו, בגין כל תאונה ו/או פגיעה ו/או נזק שייגרם למי מהם תוך כדי עבודתם ו/או עקב עבודתם 

 .ו/או בדרכם וחזרתם משירותם בהתאם להסכם זה

שו וכל צד ג', מפני כל נזק העלול להיגרם להם היועץ מתחייב לבטח את עובדיו, את מועסקיו ורכו 11.2

 .תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים בהתאם להסכם זה

היועץ מתחייב בזאת לבטח את עצמו, את עובדיו ואת מועסקיו בביטוח אחריות מקצועית אשר  11.3

 יהיה תקף לכל משך ההתקשרות. 

כתוצאה מטיפולו המקצועי היועץ מצהיר בזאת, כי במקרה של נזק שייגרם לחברה ו/או לצד ג'  11.4

שלו אישית ו/או של עובדי משרדו ו/או המועסקים מטעמו, יהיה הוא האחראי הבלעדי  –הלקוי 

כלפי החברה וכלפי הצד השלישי בגין אותו נזק. במידה והחברה תחויב בדין כתוצאה מטיפולו 

עם קבלת הדרישה  המקצועי הלקוי של עוה"ד ו/או עובדיו ו/או מועסקיו, ישיב היועץ לחברה מיד

מהחברה את הסכום בו תחויב, בצירוף כל הוצאה )ובכלל זה הוצאות שכ"ט עו"ד( או נזק אשר 

 .נגרמו לה בקשר עם חיובה האמור

 כל ההוצאות הקשורות או כרוכות בביצוע ביטוח כאמור יחולו אך ורק על היועץ וישתלמו על ידו. 11.5

 ביטול ההסכם 12

תרופה אחרת לה החברה זכאית לפי דין, ובנוסף להן, מוסכם  4.3בלי לפגוע מהאמור בסעיף  12.1

ומוצהר בין הצדדים, כי החברה זכאית לבטל את החוזה, בהתקיים אחד או יותר, מהמקרים 

 הבאים:
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ונס נכסים, אם היועץ יוכרז פושט רגל, או יינתן נגדו צו כינוס נכסים, או ימונה לו או לרכושו כ 12.2

ימים מעת שננקטו נגד  14זמני או קבוע, או ימונה לו נאמן או מנהל מיוחד, ואלו לא בוטלו, תוך 

 היועץ או מעת שנודע לו על קיומם.

בכל מקרה בו היועץ לא יתקדם בביצוע השירותים בקצב ראוי, סביר וכנדרש מעצם העניין   12.3

 באופן שעלול לפגוע בחברה.

ץ או עוה"ד הראשי תנאי מתנאי הסף במסמכי המכרז, נשלל רישיונו חדל להתקיים לגבי היוע 12.4

 לעריכת דין או נפתחו נגדו הליכים בלשכת עורכי הדין. 

אם יפר התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ולא תיקן אותה במלואה, לשביעות רצונה של  12.5

 ברה.ימים ממועד מתן הודעה על ההפרה בכתב על ידי הח 10החברה, לאחר שחלפו 

 באופן מיידי אם הקבלן הפר את הוראות הסכם זה הפרה יסודית. 12.6

עם ביטול ההסכם, היועץ יחדל מביצוע כל פעולה בקשר לנושאים המטופלים על ידו ומייצוג  12.7

החברה בפני כל גורם, יעביר לחברה כל מסמך וידיעה הנוגעים לנושאים שבטיפולו לצורך המשך 

 רם שתבחר, ויפעל בהתאם להוראות הממונה. הטיפול בהם על ידי החברה או כל גו

 אחריות ושיפוי 13

 היועץ מתחייב לשפות ולפצות את החברה מיד לפי דרישתה הראשונה באופן מלא על כל הוצאה,

דרישה לפיצוי, הפסד, אחריות תביעה או הליכים משפטיים )ובכלל זה הוצאות שכ"ט עו"ד( )"תביעה"( 

על ידי היועץ או מי מטעמו במתן השירותים או עקב הסכם זה, בקשר לנזק, אובדן או הפסד שייגרמו 

לאחר שנקבעו על ידי ערכאה מוסמכת, או החלטה שיפוטית או בפשרה שהושגה לאחר עדכון וקבלת 

עמדתו של היועץ מראש ובלבד שהחברה הודיעה ליועץ על כל תביעה כאמור מיד לאחר שנודע לו על 

 .בפניההגשתם, ותאפשר ליועץ להתגונן בשמו 

 שונות 14

אין היועץ רשאי להמחות או להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לגוף   או  14.1

 אדם אחר, אלא באישור החברה מראש ובכתב.

במקרה שעוה"ד הראשי יעבור לעבוד במשרד עו"ד אחר, רשאית החברה להסב את ההסכם למשרד  14.2

 בקשר לכך.   אליו עבר. ליועץ לא יהיו טענות כלפי החברה

אי עמידה של החברה על זכות מזכויותיה או על קיום חובה מצד היועץ לפי הסכם זה, לא תיחשב  14.3

כוויתור של החברה על זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים שיקרו לאחר מכן. 

ינתן על פיו כדי היועץ מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שת

לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת כל  הודעה, 

 המוטלים על פי כל דין.

החברה תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע ליועץ לפי הסכם זה, כנגד כל סכום המגיע לחברה מאת  14.4

 היועץ.
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ות השיפוט תהיה לבתי המשפט במחוז תל הדין החל לפי הסכם זה הוא דיני מדינת ישראל. סמכ 14.5

 יפו. -אביב

_____________________    ______________________ 

 היועץ            החברה   
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 ההצעה הכספית כפי שאושרה על ידי החברה – להסכם נספח א'
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו -להסכם 'בנספח        
 

 לכבוד 
 "(החברה)להלן: " בע"מ לישראלנתיבי הגז הטבעי 

 

 אי שימושהתחייבות לשמירת סודיות ו הנדון:

אנו הח"מ, מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ מס' שותפות[ 
 "(, כדלקמן:היועץ)"

רים ולא לעשות כל שימוש, לצורך מתחייבים בזה, ללא הגבלת זמן, לשמור בסודיות גמורה, לא לגלות ולא למסור לאחאנו 
 , לרבותחברהקשור להעצמי או לצורך אחרים, בעצמנו ו/או באמצעות אחר, במעשה ו/או במחדל, בכל מידע הנוגע ו/או 

 . המידע הסודי

, עובדיה ה, עסקיה, בעלי מניותיה, לקוחותיה, ספקיהפעילות מידע בדבר החברה, לרבות מידע בדבר -" המידע הסודי"
 ,אשר יגיע חברה,במגע עסקי או אחר או כל עניין אחר של ה חברה, כל גוף או אדם הבא עם מי מהשלההמשרה  ונושאי
 י היועץה ו/או באמצעותה ו/או בהנחייתה ו/או בהרשאתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או יגיע לידחברעל ידי ה ליועץיימסר 

 ,, בין השאר. המידע הסודי כולללעיל, מתוך שמיעה, ראיה או עיוןבכל אופן אחר מכל מקור אחר והנוגע לעניינים האמורים 
( נוסחאות, רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, בעל פהידיעות ונתונים )בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות 

דיווחי מכירות, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, מפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, 
מחקרי ישימות, מחקרים ארגוניים, מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח של החברה, מכשירים, מתקנים, מוצרים ושירותים, 

, מחירונים, הנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי חברהתכונות מוצרים ושירותים, שיטות שיווק, רשימת לקוחות ה
ה, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים חברעם ה בקשר עסקי עם החברה ותנאי התקשרות

ה, חברם, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי הים וחשבונאייכלכלי
התקשורת של  ה, מערכת ההפעלה של המחשבים, המסופים, והתקניחבררכישות ומכירות המבוצעות או מתוכננות על ידי ה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל מידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או חברהה וארכיבי החברה
ה, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע סודי או העשויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור חברבעקיפין ל

כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא  למעטצורה שהיא, או הקשור בכך בכל  חברהבעיסוקיה של ה
 , בנחלת הכלל.שלנו עקב הפרת התחייבות זו או כל התחייבות אחרת

בהקשר זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יובהר כי המידע הסודי, כולו או חלקו, עשוי להיחשב "מידע פנים" בהתאם 
ואנו מודעים ומכירים במגבלות המשפטיות החלות מכוח חוק זה על  1968-ת ערך, התשכ"חלהגדרת מונח זה בחוק ניירו

 שימוש במידע פנים, והננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי באופן המפר את הוראות דיני ניירות ערך.

)למעט עובדים הצריכים לדעת התחייבותנו זו כוללת התחייבות להימנע ממסירת כל מידע ונתונים כאמור לכל אדם אחר 
אי את המידע לצורך עבודתם בקשר עם המטרה אשר לשמה נמסר לנו המידע ואשר חתמו על התחייבות לשמירת סודיות ו

 . החברהמאת מראש ובכתב (, אלא באישור מפורש שימוש בנוסח נספח זה

החברה, ומתחייבים לא לעשות העתקים מן  וה רכושה הבלעדי וקניינה שלואנו מצהירים בזה ומאשרים כי המידע הסודי מה
 המידע באופן כלשהוא, אלא אם ניתן לנו היתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההיתר האמור.

אנו מצהירים בזה כי ידוע לנו כי התרשלותנו בשמירתו של כל מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידנו שיש בו כדי לסכן את 
נזקים חמורים ודינם כדין  חברהמידע או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום לבטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת ה

מסירת מידע סודי ומשמעותם הפרת התחייבותנו לשמירת סודיות כאמור לעיל והפרה יסודית של ההסכם אשר ביחס אליו 
 נחתמה התחייבותנו זאת. 

נו כאמור בכתב התחייבות זה, כולן או מקצתן, עלול יתיוייבוהננו מודעים לכך שאי עמידתנו )ו/או אי עמידת עובדינו( בהתח
יד עם קבלת דרישה הראשונה, בגין כל נזק ישיר ו/או ינזק, ואנו מתחייבים לפצות ולשפות את החברה, מ חברהלגרום ל

ן ו/או כל עקיף שייגרם עקב הפרת התחייבויות כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת העומדת לה על פי די
 כנגד כל צד ג' אחר בקשר עם נזק כאמור. חברההסכם ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת לפיצוי או שיפוי שתהא ל

 /האנו מצהירים בזה שמילוי התחייבויותינו על פי מסמך זה אינו מפר ולא יפר כל הסכם או התחייבות אחרים שאנו צד לו
זה. ידוע לנו  כתבהאמור באת בכל הסכם בעל פה או בכתב הסותר וכי לא התקשרנו ו/או נתקשר  /האו שהיינו צד לו

 ומוסכם עלינו כי האמור בכתב זה אינו בא לגרוע מכל התחייבות שלנו לחברה מכוח חוזה או מכוח הדין. 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ד עם דרישה ראשונה מהחברה, בכל עת, להחזיר לה יאנו מתחייבים כי עם סיום ההתקשרות בינינו, מכל סיבה שהיא או מי
, נול מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצוי בידינו ו/או ברשותנו ו/או בשליטתו של כל אדם אחר מטעמכ

כן אנו בין אם נעשה על ידי החברה ו/או גורם מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידינו. 
מסמך ו/או מידע כאמור, אלא אם ניתן לנו אישור מראש ובכתב של  מתחייבים שלא להוציא מחוץ לחצרי החברה כל

 החברה ובכפוף לתנאי האישור האמור.

, שינוי מבנה ארגוני, שינוי חברהשליטה בבנו על פי מסמך זה יחייבו אותנו על אף כל שינוי בבעלות, בניהול או יתיוהתחייבו
נו על ייכך, הננו נותנים בזה את הסכמתנו לקיום כלל התחייבויותה. לפרבחשם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר ב

 נו על פי הסכם זה. יפי מסמך זה כלפי כל גוף ו/או חברה, אשר במסגרת שינוי כאמור, יועברו אליו כלל התחייבויות

אנו מתחייבים או כל מאן דהוא אחר מטעמנו של האמור בכתב התחייבות זה, וו/אנו נהיה אחראים לכל הפרה מצד עובדינו 
להחתים כל אדם ו/או גוף שיעבדו מטעמנו בכל הקשור במישרין ו/או עקיפין בביצוע ההסכם אשר ביחס אליו נחתמה 

 .זה התחייבות זאת, בין כעובדים ובין כקבלנים עצמאים, על מסמך

קול דעתה ירה לנו יהיו בשלגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסי החברהכי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את  ,מובהר
 . החברההמוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו, משום מצג ו/או הודאה  החברהכי אין בגילוי על ידי  ,למען הסר ספק ,עוד מובהר
 ש.לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימו

ו/או לגוף  ו/או לתאגיד מי מטעמנו שיהיה בידיהם המידע לא יעבירו את המידע שבידם לאדםונו יאנו מתחייבים כי עובד
 .ניגוד לכתב התחייבות זהשימוש בבו  ואשר הם יודעים, או שיש יסוד סביר להניח, כי יעש אחר

שר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או הגיע לידם בניגוד אנו מתחייבים להודיע לחברה מייד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף א
 להוראות נספח זה.

 הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה על כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים לקיים כל הוראותיו ללא הגבלת זמן.

 :יועץולראייה באנו על החתום בשם ה

 

 

 

 

 

 

 הצהרה על העדר ניגוד עניינים -להסכם נספח ג'
 לכבוד 

 )"החברה" / "נתג"ז"( בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

אנו הח"מ מצהירים בזה בכתב בשם _________________ ]שם מלא[ ______________ ]ח.פ./ שותפות/ ת"ז[ 
 )להלן: "היועץ"( מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

 זה.  נוובתוקף תפקיד נתג"זב ה כיועץ המעניק שירותים משפטייםהננו נותנים תצהיר ז

הרינו מתחייבים בזאת להימנע מכל ניגוד עניינים שהוא בכל הקשור לתפקידנו כיועץ לחברה ולהימנע מכל    .1
 פעולה העלולה ליצור חשש לניגוד עניינים.

בכל עת לפני חתימת ההסכם או במהלך בין היתר ומבלי שיהיה בכך לגרוע מהאמור לעיל, אנו נמסור לחברה,     .2
ייצוג גורם כלשהו מתוך רשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה או על ביצועו, מידע על ייצוג 

כל גורם באופן אשר עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא משרה בגוף העוסק בתחום משק 
 . הגז הטבעי ו/או האנרגיה

כלשהו, בין במישרין ובין האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים  ינוו/או עיסוק ינודתפקי   .3
האחרים כדי לפגוע  ינואו עיסוק ינוחברה ואין בתפקידכיועץ ל נועם תפקידבעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי, 

, לרבות כיועץ לחברה נוך כדי תפקיד. במקרה של היווצרות ניגוד עניינים תוכיועץ בצע את תפקידנול נוביכולת
נו על ניגוד עניינים אפשרי. דע לו, מיד כשיממונהלהודיע על כך ל יםמתחייב ובישיבות, הננ נובמהלך השתתפות

כן אנו מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הסבירים והמקובלים בנסיבות העניין, לדאוג מיידית להסרת ניגוד 
 כמתחייב בחוק.החברה ו העניינים ולפעול בהתאם להוראות

, לא נציע ו/או לא ניתן 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים עלינו מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  .4
ו/או נקבל ו/או נבקש, במישרין ו/או בעקיפין, בכל עת לרבות בעת ביצוע הסכם זה ו/או לאחר סיומו מכל 

או עסקו של אחר, כל טובת הנאה לרבות המלצה ו/או החלטה סיבה, עבורנו ו/או עבור אדם ו/או עסקינו ו/
ו/או זכות ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך, בין בהסכם ובין כמעשה של רשות ובין בדרך אחרת, במטרה 
להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על ביצוע השירותים לפי ההסכם ו/או על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

ה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך החברה או של נושא משר
 התקשרות ו/או כל חוזה ו/או הזמנה הנובעים ממנו.

אנו, לרבות מי שביצע מטעמו שירותים לפי ההסכם לא נייצג מבקש בקשה כלפי החברה ו/או בהליך מכל סוג    .5
מטעמנו עבור החברה במסגרת ביצוע ההסכם, אלא  שהחברה שותפה לו בעניין המסוים שבו טיפלנו ו/או מי

אם קיבל את אישורה מראש ובכתב של החברה לכך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי תוכל להחליט האם אין 
 בכך ניגוד עניינים. התחייבות זו תמשיך בתוקפה עד שנה לאחר סיום ההסכם. 

שי מטעמנו וצוות עורכי הדין וכל עובדינו, ומי אנו נהיה אחראים להביא תוכן סעיף זה לידיעת עורך הדין הרא  .6
 מטעמנו שיהיו מעורבים בכל דרך שהיא במתן השירותים לחברה.

 להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו. יםמתחייב והננ  .7

 נובתוקף תפקיד נוהחלות עלים או הסכעל פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב   .8
   חברה.כנותן שירותים ל

הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לקיים את כל    .9
 הוראותיה.

 ולראיה באנו על החתום בשם היועץ:

 שם מלא תפקיד חתימה חותמת תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הודעות בכתב/תשובות לשאלות הבהרה - ד'נספח 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  אישור מורשה חתימה – ה' נספח
 
 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מלכבוד חברת 
 
 

 אישור מורשה חתימה
 
 
 

בהתאם למסמכי ההתאגדות של _______ אני הח"מ, עו"ד  ___________________ מאשר בזאת כי 
_______________, בתפקידו כ __________  -_____, בתפקידו כ __________ ו ה"ה __________

ו מחייבת את ם/וכי חתימת)להלן: "המציע"( _________________החתימה מטעם  /ימורשההינם 
 המציע.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ ________________ ________________ 

 מ הח ת י  שם עו"ד ומס' רישיון תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 
 אישור על ניהול ספרים - ו'נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, חוק שכר מינימום וחוק עובדים זרים - ז'נספח 
 

מס' ________________ מכתובת  תעודת זהות /תנושא, _ __________________________ "מ,אני הח
 ,כן לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /הר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוילאח_________, 

 בזאת כדלקמן: /המצהיר
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

"( המציעאני משמש בתפקיד________________ ב___________________ ]שם התאגיד[ )להלן: " .1
 1976 –, התשל"ו ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2ומוסמך לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה בהתאם לסעיף 

לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי  הצעה במכרז)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"( וזאת במסגרת הגשת 
 "(. החברהעל ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן: " עורכי דין שפורסם

יבוריים ביותר עד למועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים צ .2
"( ו/או לפי חוק עובדים זרים חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים זרים לחילופין, אם הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות  .3

 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -
 " כל אחד מאלה:בעל זיקהבתצהיר זה, " .4

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;1)

 ( אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: 2)

 )א( בעלי השליטה בו; 

לי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע )ב( חבר בני אדם שהרכב בע
 ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים לתחומי פעילותו של המציע; 

 )ג( מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

 תית בידי ( אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית, חבר בני אדם אחר שנשלט שליטה מהו3)

 מי ששולט במציע.     

 .1981-" כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אשליטה"

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם. –" שליטה מהותית"

  –" מועד ההתקשרות"
עד האחרון להגשת הצעות המו –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז או הליך לפי חוק חובת המכרזים  (א)

 במכרז או בהליך כאמור;
המועד שבו הוגשה לחברה הצעת המציע ולפיה  –לעניין התקשרות בעסקה שלא לפי סעיף קטן )א( לעיל  (ב)

 נערכת התקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור מועד ההתקשרות בעסקה.
 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. /ההנני מצהיר .5

      _____________         ____________________ 

 ת המצהיר/החתימ      תאריך  

 אישור

ביום אני הח"מ עו"ד______________ מס' רישיון ______________ מאשר/ת בזאת כי 
' מר/גב _________________________ ברחוב במשרדיבפני _ הופיע/ה ___________________

_ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. ________________________
ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר מס'__________________________ / )המוכר/ת לי באופן אישי( 

 תצהירו/ה דלעילאמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 ___________________               .ו בפניוחתם/מה עלי

 ד"חותמת עוחתימה ו                                 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 סימון מסמכים / פרטים המהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי - 'חנספח 
 

ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים ובהתאם להוראות כל דין ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים 
שתתף במכרז פומבי להלן פירוט הפרטים הזמנה להל 14סעיף בהתאם לאמור ב לראות את הצעתנו.

. למעט במסמכים שהוגשו על ידינו במסגרת מכרז זה ואשר לדעתנו הם מהווים סוד מסחרי ו/או מקצועי
 :חשף בפני מציעים אחריםיסעיפים אלו אנו מצהירים כי אין לנו התנגדות לכך שהצעתנו ת

 

מס' הסעיף המתייחס במכתב  שם המסמך / הפרטים
 תתף במכרז פומביההזמנה להש

 הערות

   

   

   

   

   

   

   

 

________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הוכחת ניסיון המציע -'טנספח 
 
 

  המציע שם

  ציע: איש קשר, כתובת המציע וטלפוןמפרטי ה

 הוכחת תנאי הסף .א

 מציעהמועסקים ע"י ה"ד עו' מס .1

 

 

 .ין ו____ מתמחים במשרדוהמציע מעסיק ____ עורכי ד .2

שיון בר תוקף לעריכת ימחזיקים רלמתן השירותים ע"י המציע כל צוות עורכי הדין המוצעים האם  .3
 ?מטעם לשכת עורכי הדין בישראל דין

 ☐  כן

 ☐  לא
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  –)לצורך ניקוד האיכות(כישורי וניסיון המשרד פירוט  .ב

 

  )שוק ההון/ תכנון ובנייה( תחום המומחיות

כללי של עיקר עיסוק המציע בתחום המומחיות  תיאור
 בשלוש השנים האחרונות

 

המועסקים על ידי המציע בתחום מספר עורכי הדין 
  המומחיות

 _______שותפים:

 שכירים:______

קריים בתחום המומחיות, עד שישה לקוחות יעלקוחות 
את סוג התאגיד, למשל גם לקוח שם )נא לציין ליד כל 

 ית וכו'(תחברה ממשל ,ציבורית רהאם מדובר בחב

1. ___________ 

 

2. ___________ 

 
 

3. ___________ 

 

4. ___________ 

 
 

5. ___________ 

 

6. ___________ 

בתחום המומחיות ופירוט  המציע מס' שנות ניסיון
  השנים בהן נצבר הניסיון

 

ם שיובאו בחשבון יודגש כי הקריטריונים הנ"ל הינם כלליים ומטרתם להוות פירוט של שיקולים כלליי*
משנה. אין ולא יינתנו ציוני משנה למי מהקריטריונים המפורטים לעיל, ומבחן ה ניבעת ניקוד מבח

  .ידי החברה-המשנה כולו ינוקד כמכלול שלם על

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 קצועיהצוות המהוכחת ניסיון  -נספח י' 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

  עורך הדין הראשי
( שנים לפחות בתחום המומחיות, והוא מתחייב בהצעתו כי עורך 10) עשר"במציע מועסק לפחות עורך דין אחד שלו ניסיון של 

 -דין זה יהיה אחראי על כל השירותים שיינתנו במהלך כל תקופת ההתקשרות )אלא אם הסתיימה עבודתו במשרד( )להלן 
 ""(ראשיה"ד העו"

 
 ורך הדין הראשיעשם 

 

 
 המומחיות תחום

 

 
 המומחיות בתחום עורך הדין הראשי מס' שנות ניסיון 

 

 .'יד'נספח יש לצרף הצהרה בדבר זמינות עורך הדין הראשי בנוסח * 
 .תוך פירוט הניסיון הנדרש עורך הדין הראשיקורות חיים ו רישיון עו"ד יש לצרף*

  [בלבד ק ההון ודיני החברותשו הצעה בתחוםבלמילוי  ] הצוות המוצע
 הרלבנטי בתחום המומחיותהעוסקים באופן שוטף עורכי דין ( 3) שמועסקים בו לפחות שלושהעל המציע להיות משרד עורכי דין, "

  ".)כולל עורך הדין הראשי(

נא לסמן את האפשרות  -)עו"ד/בכיר/שותף (שם עורך הדין2)
 (המתאימה

 

  תחום המומחיות

  ו בתחום המומחיות פירוט ניסיונ

 

 

  מס' שנות ניסיון בתחום המומחיות ופירוט השנים בהן נצבר הניסיון

יש לצרף רישיון עו"ד וקורות חיים עורך הדין תוך פירוט הניסיון 
 הנדרש

 

נא לסמן את האפשרות  -)עו"ד/בכיר/שותף (שם עורך הדין3)
 (המתאימה

 

  תחום המומחיות

 חיותפירוט ניסיונו בתחום המומ

 

 

 

  מס' שנות ניסיון בתחום המומחיות ופירוט השנים בהן נצבר הניסיון

יש לצרף רישיון עו"ד וקורות חיים עורך הדין תוך פירוט הניסיון 
 הנדרש

 

 
  המקרקעין והתכנון והבנייההוכחת ניסיון בתחום  – 'אינספח 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 

  -המקרקעין והתכנון והבנייהתנאי סף מצטברים לתחום "

 :1.1.2011מפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר ניסיון כ

חברות בפרויקט/י תשתית )לא כולל פרויקטי נדל"ן מגורים או משרדים(, ליווי וייעוץ  3לפחות -עוה"ד הראשי העניק ל"
ויקט התשתית, משפטי הן בתחום התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית והן דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין פר

 "במשך תקופה של שנתיים לפחות בכל חברה

סוג פרויקט/י  החברהשם 
 התשתית

תקופת ליווי על ידי  סוג הליווי המשפטי 
 עורך הדין הראשי

 –)חודש/שנה 
 חודש/שנה(

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

לביצוע פרויקט התשתית התנגדויות   
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

כספי  תביעות בהיקף 4( לפחות 1בפרויקט/י תשתית בערכאות משפטיות, כדלקמן: ) /חברותעוה"ד הראשי ייצג חברה"
( לפחות 2מיליון ש"ח לפחות כ"א של בעלי זכויות בקרקע לפיצוי בגין נזק פיסי שנגרם במסגרת פרויקט תשתית ) 0.5של 

תביעות  2( לפחות 3הליכים שהוגשו ע"י בעלי זכויות בקרקע למניעת כניסה לעבודות בקרקע בגין פרויקט תשתית ) 2
לפחות כ"א. מתן ייצוג ₪ מיליון  1של פרויקט תשתית בהיקף כספי של  לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתכנית

כמו כן, נדרש כי לפחות תביעה אחת מבין . משפטי בערכאה ראשונה ולאחר מכן בהליך/כי ערעור ייחשב כהליך יחיד
 "( הינה ביחס לשטח חקלאי.3)-( ו1))ג( 3.2.1התביעות המוזכרות בסעיפים 

בקרקע בגין נזק פיסי שנגרם כויות זלפחות של בעלי ₪ יליון מ 0.5תביעות בהיקף כספי של 
 :במסגרת פרויקט תשתית

 :1מס'  תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 _________________תמצית  ההליך:__________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 תובענה : __________________________________________________היקף הכספי של ה

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :2מס'  תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ יךהערכאה בה התנהל ההל

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 ______________________היקף הכספי של התובענה : ____________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



- 60 - 

 

 www.ingl.co.il   6158101 ,תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :3מס'  תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 _________________:_________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 __________________________________________________________ תקופת הטיפול :

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 נטי נוסף:מידע רלוו

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :4מס'  תביעה

 שטח חקלאי? כן / לאהאם התביעה הינה ביחס ל

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 ______________________תקופת הטיפול : ____________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

בגין פרויקט בקרקע  כניסה לעבודותהליכים שהוגשו ע"י בעלי זכויות בקרקע למניעת  2לפחות 
 :תשתית

 :1 מס' הליך

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ להליך: הצדדים 

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 __________________________________תקופת הטיפול : ________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 :2 מס' הליך

 ______________________מספר הליך:______________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 מציע :  ______________________________________________________המיוצג בידי ה

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 ______________________________שם עוה"ד שטיפל בהליך : _____________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

 )לא חובה(:3 מס' הליך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 מספר הליך:____________________________________________________________

 צית  ההליך:___________________________________________________________תמ

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 _____________________________________המיוצג בידי המציע :  _________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 _____שם עוה"ד שטיפל בהליך : ______________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 4  מס' הליך

 מספר הליך:____________________________________________________________

 __תמצית  ההליך:_________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 ____________________________________________היקף הכספי של התובענה : ______

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

תביעות לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתכנית של פרויקט תשתית בהיקף  2לפחות 
 :לפחות כ"א₪ מיליון  1כספי של 

 :1מס'  תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 ___מספר הליך:_________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 ___________________________________________המיוצג בידי המציע :  ___________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 ___________שם עוה"ד שטיפל בהליך : ________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :2מס'  תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 _______________________________________תמצית  ההליך:____________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 ______המיוצג בידי המציע :  ________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



- 64 - 

 

 www.ingl.co.il   6158101 ,תל אביב, 58177ת.ד. , קרית עתידים, 8בניין נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 
 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 :)לא חובה( 3מס' תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 ___________תמצית  ההליך:________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 : __________________________________________________ היקף הכספי של התובענה

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :)לא חובה( 4 מס' תביעה

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ ההליך הערכאה בה התנהל

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 __________________________היקף הכספי של התובענה : ________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 
 שוק ההון ודיני חברותבתחום הוכחת ניסיון  –' בנספח י

 

   - שוק ההון ודני החברותתנאי סף מצטברים לתחום 

 :1.1.2011ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והתקיים לאחר 

ח בחוק ניירות ערך, חברות שהינן "תאגיד מדווח" כהגדרת המונ 4עו"ד הראשי ליווה/מלווה באופן אישי לפחות " .א
בתחום שוק ההון, דיני ניירות ערך, דיני חברות וממשל תאגידי, לרבות ליווי מול גורמים רגולטוריים  1968 -תשכ"ח 

יווי" חברה ל" בשוק ההון, ייעוץ לתחום מזכירות החברה, סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מיידיים ותקופתיים(
 חודשים ברציפות 6הדין הועסק על ידי החברה )הלקוח( למשך תקופה של מעל לצורך סעיף זה ייחשב רק אם עורך 

התאגיד שם 
 המדווח

 תקופת הליווי  נושאי הליווי המשפטי

-)חודש/שנה
 חודש/שנה(

 /החרבה אודותתיאור 
 הליווי המשפטי

 

 

ליווי בתחום שוק ההון: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

ייעוץ לתחום מזכירות החברה: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

 סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

 

 

ההון: ליווי בתחום שוק 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

ייעוץ לתחום מזכירות החברה: 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
 ________________________________________ותקופתיים(:

_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

 

 

ליווי בתחום שוק ההון: 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

י )לרבות מול גורמים ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגיד
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

ייעוץ לתחום מזכירות החברה: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

 _סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

ליווי בתחום שוק ההון:  
_________________________________________________

_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

ייעוץ לתחום מזכירות החברה: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
 ________________________________________ותקופתיים(:

 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

ליווי בתחום שוק ההון:  
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

ייעוץ לתחום מזכירות החברה: 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
 _______ותקופתיים(:_________________________________

 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

 

הליכי אכיפה מנהלית מול הרשות לניירות ערך או  2ליווה באופן אישי חברות שהינן "תאגיד מדווח" בלפחות " .ב
, במסגרתן הוגש על ידי 1968-הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"חתביעות כנגדן ו/או כנגד נושא משרה בהן בגין הפרת 

ו/או המשרד הופיע וייצג את אותן  ,בהליך מנהליכתב טענות ו/או המשרד בו עובד עורך הדין הראשי כתב הגנה 
 "בהליכים כאמור חברות

 :1 מס' הליך

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 ________________________________________המיוצג בידי המציע :  ______________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 ________שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________

 : עיקרי פסק הדין/החלטה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______________________________________________ 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 מידע רלוונטי נוסף:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 :2הליך מס' 

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 __________________________________________היקף הכספי של התובענה : ________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין/החלטה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 3הליך מס' 

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 ___________:_______________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 _____________________________________________________תקופת הטיפול : _____

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 : עיקרי פסק הדין/החלטה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 נטי נוסף:מידע רלוו

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 )לא חובה(: 4הליך מס' 

 _________________________________________________________מספר הליך:___

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שטיפל בהליך : ___________________________________________________שם עוה"ד 

 : עיקרי פסק הדין/החלטה

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

____________________________________________________________________________

עו"ד הראשי ג. "________________________________________________________________

לרבות עריכת  הליכי הנפקת ניירות ערך ו/או רישום ניירות ערך למסחר בבורסה לניירות ערך 3ליווה באופן אישי לפחות 

 "תשקיף וליווי הרישום למסחר
נה תקופת הליווי )חודש/ש

 חודש/שנה( –
סוג הליווי המשפטי )הנפקת / רישום ני"ע( כולל 

 עריכת תשקיף
 שם החברה
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 המלצות-  'גינספח 
 
 

מס' טלפון  שם איש קשר הגוף הממליץ מס"ד
 במשרד

מהות 
 ההתקשרות

תקופת 
 ההתקשרות

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

 

 .ן לצרף המלצות בכתבנית
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 הצהרת עורך הדין הראשי בדבר זמינות  - 'ידנספח 
 
 
יהיה אחראי לכל תוצר, ייעוץ או שירות שיינתן ע"י  הריני להצהיר בזאת כי הח"מ, עורך הדין הראשי,

 כל אחד מחברי הצוות. 

 בכלל זה:ו , במתן השירותיםאישית ובאופן משמעותי הריני להצהיר כי אהיה מעורב

באופן אישי לכל הפגישות או הישיבות להתייעצות בחברה או מול גופים אחרים,  אופיע .א

וכו' )ולמעט מקרים חריגים, באישור הממונה, בהם  /מסמכיםאיסוף מידע לצורךלמעט 

 להופיע ולא ניתן לשנות את הלו"ז(.  ממנינבצר 

המשרד. לא יועבר לידי באופן אישי וקפדני כל תוצר המופק ע"י צוות  אבדוק ואבחן .ב

 . י כאמורהחברה תוצר שלא נבדק ונבחן על יד

 חתום על כל חוות דעת או תוצר חתום אחר שיופק ע"י המשרד. אהיה  .ג

 באופן אישי על עבודת הצוות במתן השירותים. אפקח .ד

 
 
 
 
 
 
 

________   __________________  _________________ 
 ח ת י מ ה     המציע    ת א ר י ך
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 להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" פנים מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 
 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז - 'וטנספח 

 לכבוד
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת 

 33קריית עתידים, מגדלת עתידים, קומה 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 הצהרה בדבר אי תיאום מכרזהנדון:  

 
 
 

מעורבים בתיאום הצעות  מי מטעמו לא היואו \או עורכי הדין ו\להצהיר בזאת כדלקמן כי המשרד ו יהרינ
ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל פרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע 
להצעה המוגשת על ידי מציע אחר בהליך זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הליך זה ולא פעלו באופן 

בלים העסקיים במסגרת הליך זה ו/או המהווה הגבל עסקי ו/או התנהגות שאינה בקנה אחד עם דיני ההג
 לא ניסו לבצע אחד מאלו.

 

 
 

 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך
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 הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישית - 'טזנספח 
 

 לכבוד
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת 

 33עתידים, קומה קריית עתידים, מגדל 
 אביב-תל

 
 

 אג"נ,
 הצהרה בדבר העדר קיומה של זיקה אישיתהנדון:  

 
 

  
לבעלי המניות,  או עורכי הדין\ו שרדבדבר העדר קיומה של זיקה אישית של המלהצהיר בזאת  יהרינ

 .השרים, חברי ההנהלה או לחברי דירקטוריון החברה
 
 
 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 
 

 :במידה וקיימת זיקה אישית, נא פרט
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסכמה לפרסום נתוני שכ"ט – כ'נספח 
 

 לכבוד
 בע"מ נתיבי הגז הטבעי לישראלחברת 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 
 

 אג"נ,
 הצהרה בדבר הסכמת המציע לפרסום שכרו מחברות ממשלתיותהנדון:  

 
 

  
שנים האחרונות או שאמור להיות הבשלוש  משרדנולפרסום סך השכר ששולם לתן הסכמתנו יהרינו ל

 .בכל שנה משנות ההעסקה, מכלל החברות הממשלתיות משרדנומשולם ל
 

לרשות החברות הממשלתיות   כי מורשה חתימה מטעמנו יחתום על תצהיר שיוגשכמו כן, הרינו להתחייב 
שקדמו למועד הגשת ההצעה ובנוגע להכנסה הצפויה  ו מחברות ממשלתיות בשלוש השניםינבדבר הכנסות

במהלך השנה הקרובה מחברות ממשלתיות והכל תוך פירוט החברות הממשלתיות וההכנסה מכל אחת 
 ., ככל שנדרש לעשות כןמהן

  
 
 

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   -שאלון בהתאם לתוספת השניה לכללי רשות החברות -'אכפח נס

 )ב(( 12-)א( ו3תוספת שנייה )סעיפים 
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 מוגשת בזאת בקשה למינוי יועץ משפטי: ___________ ממשרד ________. .1

 המשרד נוסד בשנת ________. .2

 פקס' ___________. כתובת המשרד הראשי __________ טל' _________  .3

 . __________ טל' __________ פקס' __________1 בת הסניפים: כתו .4

 . __________ טל' __________ פקס' __________2

 . __________ טל' __________ פקס' __________3

 בעלי המשרד או השותפים: .5

שנת קבלת רשיון  שם
 עו"ד

 מקומות עבודה מספר שנים במקצוע

 קודמים
 כשכיר כעצמאי

     

     

     

 

 עורכי הדין השכירים: .6

 

 שם

 

 שנת קבלת

  מספר שנים במקצוע

 מקומות עבודה 

 קודמים כשכיר כעצמאי רשיון עו"ד 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

     

 

 סגל העובדים )לפרט לפי סניפים, ולפי הפירוט הבא(: .7

עורכי דין  
 שותפים

עורכי דין 
 שכירים

עובדי  סטז'רים
 מינהלה

 סה"כ

המשרד 
 הראשי

     

      בסניף

      בסניף

 

 פירוט של גופים/חברות שאינם חברות ממשלתיות בטיפול היועץ המשפטי/המשרד: .8

 

 שם החברה

 

מס' רישום 
 החברה

 

 כתובת

 

 ענף כלכלי

בטיפול 
המשרד/היועץ 
 המשפטי משנת:

     

     

     

 

ם מקצועיים ועסקיים שיש ליועץ כישורים ונסיון מיוחדים והתמחויות מיוחדות בתחומי .9
 המשפטי/למשרד:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ם משרד אחר של עורכי דין: ] [כן   ] [ לאהאם קיים הסכם התקשרות ע .10

 תאריך יסוד המשרד מס' העובדים שמות השותפים שם המשרד

    

    

    

 

 תמצית הסכם ההתקשרות:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 קורספונדנטים בחו"ל: .11

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

חברות ממשלתיות )לרבות חברות בת ממשלתיות( בטיפול היועץ המשפטי/המשרד )לכלול גם חברות  .12
 שהמינוי בהן פג(
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

היקף כולל של שעות  שם החברה
 עבודה לשנה

שנת המינוי 
 הראשונה

 שנת סיום

    

    

    

 

 פרטים על ביטוח כנגד סיכונים מקצועיים ושיעורו: .13

 

 ]  [ לא האם יש ליועץ המשפטי/למשרד כיסוי נאות נגד סיכונים מקצועיים: ]  [ כן 

 

 מהו סכום הביטוח:

 

 סוג החברות הממשלתיות איתן היועץ המשפטי מבקש לעבוד: .14

 

)ג( )אלא אם כן צויין אחרת(. יצויין כי -אנא ציינו קטגוריה אחת בלבד בכל אחת מסעיפים )א(, )ב( ו
 לא תטפל בבקשה שאינה עונה על סעיף זה בדייקנות.רשות החברות 

 

 חברות גדולות )א(

 חברות בינוניות 

 חברות קטנות 

 

 חברות נסחרות בבורסה )ב(

 חברות שאינן נסחרות בבורסה 

 

 חברות שלהן פעילות רבה בחו"ל )ג(

 חברות שאין להן פעילות בחו"ל או שפעילות כאמור מועטה 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 

 בשפות זרות.אנא ציין בסעיף גם שליטה  

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

)שיכון, כימיקלים, נפט, בנייה תחום התמחות ספציפי של חברה שהיועץ המשפטי מעוניין בו  )ד(
 וכו'(:

 

 ____________________ העדפה א' 

 

 ____________________ העדפה ב'

 

 ____________________ העדפה ג'

 

 האזור בארץ שבו היועץ המשפטי יכול ומעוניין ליתן את השירות: )ה(

 

 ]  [ כל הארץ

 ]  [ צפון הארץ

 ]  [ מרכז הארץ

 ]  [ דרום הארץ 

 ____________ אחר

 

 סוג העיסוק או העיסוקים שבו מעוניין היועץ המשפטי: )ו(

 

 ]  [ ריטיינר
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 ]  [ הופעות בבית משפט

 ]  [ מטלות

 ]  [ ענינים אחרים

אם היועץ המשפטי מעוניין בתחום מסויים )למשל מטלות בענייני מסים, עסקות מקרקעין, דיני  
 אנא ציינו זאת(. –עבודה וכו' 

 

 נוספים שהנכם מוצאים לנכון לציינם: פרטים .15

_____________________________________________________________ 

 

 

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 שם החותם

_______________ 

 חתימה
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  אישור בדבר עסק בשליטת אישה ]אם רלוונטי[ -' בכנספח 
 
 

רו"ח ______________________, מאשר/ת בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה עו"ד/אני,  . 1

 , ולא מתקיים בו אף אחד מאלה:1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  (1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -ם אינם נשים אם שליש מהדירקטורי (2

המחזיקה בשליטה בעסק ______________________ הינה גב' ____________________, ת.ז.  .2

.______________________ 

 

 

______ ___________  ____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח  שם עו"ד/רו"ח  תאריך

 

 

 יטהתצהיר בעלת השל

 

אני, _____________________________, ת.ז.   _____________________, מצהירה 

בזאת כי התאגיד / העסק __________________________ נמצא בשליטתי בהתאם 

 . 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף 

 

 

  

     

 חותמת  חתימה  שם מלא
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 הצהרה בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות -' גכנספח 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
אני הח"מ ____________________ ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

נתיבי "( המבקש להתקשר עם הספק" :__________ )להלן_____הנני נותן תצהיר זה בשם ___________
"( לצורך אספקת שירותים בנושא החברה" )להלן: הגז הטבעי לישראל בע"מ

 .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הספק _____. ___________________________
 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9אשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של סעיף בתצהירי זה, אני מ
 .( וכי אני מבין/ה אותו"חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-התשנ"ח

 
הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים 

 החברה.ימים ממועד התקשרותי עם  30בתוך 
 

  במשבצת המתאימה: X יש לסמן

  לחוק שוויון זכויות אינן חלות על הספק.  9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים אותן 9הוראות סעיף. 

 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100מעסיק הספק במידה ו- 
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת  הספק מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

  לפנות למנהל הכללי של משרד  בעברעובדים לפחות והספק התחייב  100במידה והספק מעסיק
לחוק שוויון זכויות,  9ובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום ח

 הספק מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.  
 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

_______________ _______________ _______________ 

 חתימה וחותמת שם החותם תאריך

  אישור עורך דין 

ני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' א
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' ____________ שזיהה /תה עצמו/ה 

אמת וכי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי,
 יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_______________ ______________________ _____________________ 

 תחתימה וחותמ מספר רישיון תאריך
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 עיקריים בחברההגורמים הלקוחות והספקים, הרשימת  - נספח כד' 
 

סופק למציעים שיפנו לקבל את מסמכי המכרז לצורך הגשת הצעהת
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

 עיקריים בחברההצהרה בדבר ייצוג הגורמים המנויים ברשימת ספקים, לקוחות וגורמים  - נספח כה'
 

 לכבוד 

 )"החברה" / "נתג"ז"( בע"מ חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

"( מציעה_ ]ח.פ./ שותפות/ ת"ז[ )להלן: "אנו הח"מ בשם _________________ ]שם מלא[ _____________
 מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

 . לנתג"ז הננו נותנים תצהיר זה לצורך הצעתנו במכרז לשמש כיועץ המעניק שירותים משפטיים .1

לאחר שקראנו את רשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה שצורפה למסמכי המכרז כנספח כד' להלן  .2
 הגורמים מתוך הרשימה:משרדנו את  1פרטיי ייצוג

 
 

  

                                                 
 ייצוג לעניין זה כולל גם ייצוג עד לשלושה חודשים קודם למתן הגשת ההצעה וכן ייצוג שסוכם אשר צפוי להתחיל במהלך השנה הקרובה. 1

 מהות הייצוג המשפטי שם הלקוח

)התחום המשפטי, ההליך המשפטי או 
 ההתקשרות בהם ניתן השירות(

התקופה בה ניתן 
 פטיהייצוג המש

האם הטיפול בלקוח 
נעשה גם על ידי 

עוה"ד הראשי 
 המוצע )פרט(

 הערות
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות לה

עשוי ליצור חשש לניגוד עניינים, כגון בעל אחזקות/נושא משרה בגוף  כל גורם באופן אשר 2פרטים נוספים על ייצוג .3
 :העוסק בתחום משק הגז הטבעי ו/או האנרגיה

 שלעיל.  3-ו 2 מלבד האמור לעיל, איננו מייצגים כל גורם כאמור בסעיפים  .4

בכל עת  להודיע מיידית לחברה על כל שינוי בפרט ו/או בעניין כלשהו הכלול בהצהרה זו יםמתחייב והננ .5
 בשלבי המכרז או במהלך תקופת ההסכם, במקרה שנזכה.

נו בקשר החלות עליאו הסכם על פי הוראות כל דין  ינוכדי לגרוע מחובות וז תנוצהרהאין באמור ב .6
   .לניגוד עניינים ואתיקה מקצועית

יים את כל הננו מצהירים כי קראנו היטב הצהרה זו על כל חלקיה, הבנו את תוכנה, והננו מתחייבים לק 
 הוראותיה.

 :מציעולראיה באנו על החתום בשם ה

________________ ________________ ________________ 

 ח ת י מ ה המציע תאריך

 
 

 

                                                 
 וג לעניין זה כולל גם ייצוג עד לשלושה חודשים קודם למתן הגשת ההצעה וכן ייצוג שסוכם אשר צפוי להתחיל במהלך השנה הקרובהייצ 2

 מהות הייצוג המשפטי הלקוחשם 

)התחום המשפטי, ההליך המשפטי או 
 ההתקשרות בהם ניתן השירות(

התקופה בה ניתן 
 הייצוג המשפטי

האם הטיפול בלקוח 
נעשה גם על ידי 

עוה"ד הראשי 
 המוצע )פרט(

 הערות

     

     

     

     

     

     

     


