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 404428סימוכין: 

  

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי עורכי דין,  - 1הבהרה מספר  הנדון:

 INGL/TENDER/2019/08מספר 

 כללי .1

 

 שניתנה להם במסמכי המכרז.המשמעות  אאלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תה .1.1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .1.2

במסמך זה בלבד ובכל באופן מפורש השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט  .1.3

 .זבמסגרת המכר על ידי החברה)ככל שנשלח וישלח( ישלח נשלח ומסמך רשמי אחר ש

כשהם חתומים בכל  אליו הנספחים המצורפיםעליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל  .1.4

 .עמוד

 

 ותהבהרלשאלות ותשובות  .2

 –מסמכי המכרז  1
 )ג(  3.2.2סעיף 

 

 שאלה  

מספר פונים ביקשו להבהיר או לתקן את תנאי הסף באופן שיאפשר עמידה 
, ת עורך הדין הראשיולא רק באמצעובתנאי הסף באמצעות מספר חברי צוות 

זאת, משום שפעמים  .תופחת –הליכים מספר ביחס לליווי או כי הדרישה 
עורכי הדין העוסקים בתחום שוק ההון ומלווים באופן אישי תאגידים  רבות

, כאשר נפרדת ליטיגציהינם עוסקים בליטיגציה אלא מחלקת מדווחים א
עוץ למחלקת בהליכים מסוימים, מחלקת שוק ההון מספקת תמיכה ויי

 . ליוויהליטיגציה במידת הצורך, אולם הדבר לא עולה לכדי 

 תשובה 

אלא  "באופן אישי"נכתב מלווה  לא)ג(  3.2.2תשומת ליבכם כי בתנאי הסף 
נכתב מראש זה תנאי סף זו עשויה להיות מחלקה אחרת במשרד. כי מובן 

ן נוספים עורכי דילאפשר את הצגת הניסיון באמצעות שיתוף באופן שנועד 
בע"פ צריך  טיעוןכאשר כתבי הטענות והבמציע, כולל ממחלקות אחרות, 

להתבצע על ידי עורכי דין ממשרד המציע )אף אם ממחלקה אחרת, לרוב 
מבחינה צריך ללוות את ההליך עורך הדין הראשי אילו מחלקת ליטיגציה( ו

טיגטורית ילעבודה הלשוק ההון ולא לטיעון ות בסוגיות הנוגעות למקצועי
מחלקת הליטיגציה מספקים לייעוץ /או ולצורך זה, מובהר כי תמיכה  .עצמה

כמו כן, יובהר כי מדובר בהליכי  לצורך דרישת הליווי בתנאי הסף המדובר.
)לרבות  1968-תביעות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח ו/אואכיפה מנהלית 
 תביעות נגזרות(.

 לכבוד
 תתפי המכרז לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי עורכי דיןשמ

 
 03-6270423  טל':
 03-5611322: 'פקס

 spector@ingl.co.il:דוא"ל
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2 

 

 -מסמכי המכרז 
  3.2.2ס' 

 שאלה

הייחודיים לתחום המומחיות לתחום  לאשר כי תנאי הסף תמתבקש חברהה
שוק ההון ודיני החברות, יכול ויתקיימו במצטבר בשני עורכי דין )אשר כל 

לצורך הדוגמא, מציע ייחשב  ונה על תנאי הגדרת עוה"ד הבכיר(.אחד מהם ע
במציע עוה"ד בכיר ובמידה  3.2.2כעונה על תנאי הסף המפורטים בסעיף 

)ג( ועוה"ד בכיר נוסף -)א(3.2.2העונה על תנאי הסף המפורטים בסעיפים 
 .)ב(, )ד(-)א(3.2.2במציע העונה על תנאי הסף המפורטים בסעיפים 

 תשובה

תנאי הסף צריכים להתקיים אצל עוה"ד הראשי )ולא אצל שני  .הבקשה נדחית
ביחס לעיל  1ר' את ההבהרה שבסעיף יחד עם זאת, עורכי דין במצטבר(, 

  לתנאי ס"ק )ג(.

 –מסמכי המכרז  .3
 )ד( 3.2.2סעיף 

 שאלה

המזמין מתבקש להבהיר האם דרישת הניסיון בליווי הנפקות ניירות ערך, לפי 
 סעיף זה, כוללת גם הנפקות פרטיות שבוצעו ללא תשקיף.

 תשובה

 לכלול ניסיון גם בליווי הנפקות פרטיות שבוצעו ללא תשקיף. ניתןמובהר כי 
מובהר כי בציון האיכות יינתן משקל גבוה יותר להנפקות שכללו הכנת 

 תשקיף. 

 –מסמכי המכרז  .4
 1.1.2, סעיף כללי

החברה מבקשת להדגיש כי כחלק מהליווי המשפטי שיינתן בתחום שוק ההון 
דיווחים נוסף לסיוע בהכנת ב ,ודיני החברות, יידרש צוות עורכי הדין המוצע

, לרבות במידת הצורךוות גם גורם מגבה לביצוע דיווחים, להמידיים לבורסה, 
 . שידור דיווחים לבורסה בפועל, באמצעות טוקן דיווחים של החברה

חקיקה ופסיקה  בנוסף, יידרש המשרד לדאוג לעדכון החברה בעדכוני
 .של הרשות לניירות ערך , גילויי דעת ועדכוניםהליכי אכיפהרלוונטיים, לרבות 

 6.4.3.3סעיף  . 5

 

 

 שאלה

 האם נדרש לחתום על ההסכם בר"ת או בחתימה מלאה?

 תשובה

לכל נספח האחרון נדרש לחתום בכל עמוד בר"ת, ורק בעמוד האחרון להסכם ו
 להסכם יש לחתום בחתימה מלאה. 

 –מסמכי המכרז  .6
 15.3סעיף 

בלבד  1תכנון ובנייה הוא לנספח ב' ההפנייה בשקלול הצעת המחיר של תחום
 בלבד. 2לנספח ב' אהיה ההפנישוק ההון  ובתחום

הנספח יתוקן כך שיתווספו לרשימת הגופים המנויים בו גם משרד האנרגיה  נספח כד' .7
 ורשות הגז הטבעי. 

)ב( בתחום התכנון והבנייה היא 3.2.1הדרישה לפי תנאי הסף של מובהר, כי  נספח יא' .8
, ליווי של יותר משתי חברות תשתית להוכחת הדרישה ביחס לשתי חברות

 יישקל לצורך מתן ניקוד האיכות. 
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נספח יא' ונספח  .9
 יב'

הנספחים שונו כך שלגבי כל תנאי סף הוספה אפשרות לפרט על ניסיון עודף 
מעבר לניסיון הנדרש להוכחת תנאי הסף, הפרטים שימולאו יישקלו לצורך 

נוסח זה הינו הנוסח המחייב של הנספחים אשר יש למלא . מדד האיכות
 ולהגיש במסגרת המכרז.

 שאלה 'טז נספח .10

 '?טז בנספח אישית זיקה של ההגדרה מהי

 תשובה

של מי  קשר עסקי או אישידבר בלהצהיר  כל מציע ' נדרשטזנספח  במסגרת
על פי  הכז םממנהליו ו/או עובדיו למי ממנהלי ו/או עובדי החברה, ככל שקיי

 ידיעתו בלבד ומבלי שהוא נדרש לבצע חקירה בעניין.

 שאלה 'כאו ים כ'נספח . 11

 . הטופס מילוי אופן לגבי הבהרות ספרמ נתבקשו

 תשובה

כא' הנזכרים -יובהר כי אין צורך בשלב הגשת ההצעות למלא את נספחים כ' ו
הזוכה  , אלא יש לסמנם בראשי תיבות בלבד.6.4.3.15 -ו 6.4.3.14 בסעיפים

בתוך מלאים וחתומים כנדרש, ים לחברה המדוברהטפסים יידרש להגיש את 
אישורם של נספחים אלו ע"י רשות החברות . הזכייה ימים מקבלת הודעת 5

הממשלתיות לאחר הגשתם ע"י הזוכה )בכל אחד מהתחומים( יהווה תנאי 
 מקדים להתקשרות של החברה עם הזוכה.

דחיית מועד  .12
 הגשת המכרז

 התבקשה דחיית מועד הגשת המכרז במספר ימים.

 הבקשה נדחית.

 

וכן נוסח  מתוקנים בהתאם להבהרות האמורות לעיל' וכד 'יב, יאמצורפים כנספח למסמך זה נספחים  .3

 . הסעיפים ששונו בסימני מהדורה
 

 בכבוד רב,

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

 אישור קבלה

 
הבהרה מכרז פומבי  מענה לשאלות  – 1הבהרה מס' אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

וכן, ידוע ואת הנספחים הנלווים לה  INGL/TENDER/2019/08לקבלת ייעוץ משפטי ממשרדי עורכי דין, מספר 
לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה. אנו מאשרים,  המכרזלנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי 

הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים ההזמנה כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי 
 ישלח, בעתיד.ירשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל ש

 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________
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  ההוכחת ניסיון בתחום המקרקעין והתכנון והבניי –' אנספח י

 

  -המקרקעין והתכנון והבנייהתנאי סף מצטברים לתחום 

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

כולל פרויקטי נדל"ן מגורים או  לאחברות בפרויקט/י תשתית ) 2ללפחות באופן אישי העניק  עוה"ד הראשי
עבודות התנגדויות לביצוע ( ב1) :הן ,שנתיים לפחות בכל חברה במשך תקופה של, משרדים(, ליווי וייעוץ משפטי

 של בעלי זכויות בקרקע בגין פרויקט התשתית.כספי דרישות פיצוי ( ב2)והן  ;פרויקט התשתית

סוג פרויקט/י  שם החברה
 התשתית

תקופת ליווי על ידי  סוג הליווי המשפטי 
עורך הדין הראשי 

 –)חודש/שנה 
 חודש/שנה(

פרויקט התשתית עבודות יות לביצוע התנגדו  .1
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
ט: פרויקט התשתית כמפור

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   .2
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   )לא חובה(  .3
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________ 

 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   )לא חובה( .4
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
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_________________________________ 

בגין  דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   )לא חובה( .5
_______________כמפורט:___________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

התנגדויות לביצוע פרויקט התשתית   )לא חובה( .6
כמפורט:__________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

דרישות פיצוי של בעלי זכויות בקרקע בגין 
פרויקט התשתית כמפורט: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

 

 

 

 כולל פרויקטי נדל"ן מגורים או משרדים( לאבפרויקט/י תשתית )/חברות חברהבאופן אישי ייצג  עוה"ד הראשי
הוגשו על ש ל אחתמיליון ש"ח לפחות כ 0.5תביעות בהיקף כספי של  2( לפחות 1בערכאות משפטיות, כדלקמן: )

הליכים  2( לפחות 2) ;שנגרם במסגרת פרויקט תשתית נזק פיסיבגין כספי בקרקע לפיצוי בעלי זכויות  ידי
תביעות  2( לפחות 3) ;עבודות בקרקע בגין פרויקט תשתיתל שהוגשו ע"י בעלי זכויות בקרקע למניעת כניסה

ל לפחות כ₪ מיליון  1לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתכנית של פרויקט תשתית בהיקף כספי של 
כמו כן, נדרש כי  . מתן ייצוג משפטי בערכאה ראשונה ולאחר מכן בהליך/כי ערעור ייחשב כהליך יחיד.אחת

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

  כספי לי זכויות בקרקע לפיצוי בע הוגשו על ידיש ל אחתמיליון ש"ח לפחות כ 0.5תביעות בהיקף כספי של
 שנגרם במסגרת פרויקט תשתית  נזק פיסיבגין 

 :1תביעה מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 __________תמצית  ההליך:_________________________________________________

 :__________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________
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 : __________________________________________________היקף הכספי של התובענה 

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :2ביעה מס' ת

 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( 3ביעה מס' ת

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 ______________________הערכאה בה התנהל ההליך:____________________________

 __________________________________________________________הצדדים  להליך:
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 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 פול : __________________________________________________________תקופת הטי

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 )לא חובה( :4ביעה מס' ת

 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( :5תביעה מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 _______________________________תמצית  ההליך:___________________________
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 ______________________________:__________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _______________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 ל : __________________________________________________________תקופת הטיפו

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 )לא חובה( :6ביעה מס' ת

 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:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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  עבודות בקרקע בגין פרויקט תשתיתל הליכים שהוגשו ע"י בעלי זכויות בקרקע למניעת כניסה 2לפחות 

 :1הליך מס'  

 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:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 :2הליך מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 ___________________תמצית  ההליך:_______________________________________

 הערכאה בה התנהל ההליך:__________________________________________________

 _______________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 התובענה : __________________________________________________ היקף הכספי של

 תקופת הטיפול : _________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות
 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 )לא חובה(:3הליך מס' 

 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 : __________________________________________________

 פול : __________________________________________________________תקופת הטי

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 4 ליך מס' ה

 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 : __________________________________________________

 יפול : __________________________________________________________תקופת הט

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 )לא חובה( :5ביעה מס' ת

 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( :6ביעה מס' ת

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

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  תביעות לפיצוי בגין ירידת ערך שנגרמה כתוצאה מתכנית של פרויקט תשתית בהיקף  2לפחות
 . ל אחתלפחות כ₪ מיליון  1כספי של 

 :1תביעה מס' 

 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:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :2תביעה מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 _________________________________________________מספר הליך:___________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 הערכאה בה התנהל ההליך:__________________________________________________
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 .בסודיות זה מידע לשמור מבקשים אנו כן על. פליליות השלכות
 

 _________________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 יך : ___________________________________________________שם עוה"ד שטיפל בהל

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :)לא חובה( 3תביעה מס'

 טח חקלאי? כן / לאהאם התביעה הינה ביחס לש

 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 :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 רלוונטי נוסף:מידע 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :)לא חובה( 4מס' תביעה 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________
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 __________________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( :5תביעה מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא

 מספר הליך:____________________________________________________________

 _______________________________תמצית  ההליך:___________________________

 ______________________________:__________________ ל ההליךהערכאה בה התנה

 _______________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 _______________________היקף הכספי של התובענה : ___________________________

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 )לא חובה( :6תביעה מס' 

 האם התביעה הינה ביחס לשטח חקלאי? כן / לא
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 מספר הליך:____________________________________________________________

 _______________________________תמצית  ההליך:___________________________

 ______________________________:__________________ הערכאה בה התנהל ההליך

 _______________________________________________________ הצדדים  להליך:

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 התובענה : __________________________________________________היקף הכספי של 

 תקופת הטיפול : __________________________________________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 שוק ההון ודיני חברותבתחום הוכחת ניסיון  –ב' נספח י

   - שוק ההון ודני החברותתנאי סף מצטברים לתחום 

 :1.1.2011קיים לאחר ניסיון כמפורט להלן הינו רלבנטי אך ורק במידה והת

חברות שהינן "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק  (4ארבע )עו"ד הראשי ליווה/מלווה באופן אישי לפחות " .א
בתחום שוק ההון, דיני ניירות ערך, דיני חברות וממשל תאגידי, לרבות ליווי מול  1968 -ניירות ערך, תשכ"ח 

כירות החברה, סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מיידיים גורמים רגולטוריים בשוק ההון, ייעוץ לתחום מז
יווי" חברה לצורך סעיף זה ייחשב רק אם עורך הדין הועסק על ידי החברה )הלקוח( למשך ל" ותקופתיים(

 .חודשים ברציפות 6תקופה של מעל 

שם התאגיד 
 המדווח

 תקופת הליווי  נושאי הליווי המשפטי

-)חודש/שנה
 חודש/שנה(

ה אודות בחרתיאור /ה
 הליווי המשפטי

 

1.  

ליווי בתחום שוק ההון: 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

2.  

 

ליווי בתחום שוק ההון: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
 ותקופתיים(:________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

3.  

 

ליווי בתחום שוק ההון: 
_________________________________________________

_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 ווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:_סיוע בהכנת די
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

ליווי בתחום שוק ההון:   .4
_________________________________________________

_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
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 ________________ותקופתיים(:________________________

 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום שוק ההון:  )לא חובה( .5
_________________________________________________
_________________________________________________ 

בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים  ליווי
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים 
 _____ותקופתיים(:___________________________________

 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

  

ליווי בתחום שוק ההון:  )לא חובה( .6
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים  ליווי בתחום דיני
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

ליווי בתחום שוק ההון:  )לא חובה( .7
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
לטוריים(: רגו

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________

_________________________________________________ 

  

ליווי בתחום שוק ההון:  )לא חובה( .8
_________________________________________________
_________________________________________________ 

ליווי בתחום דיני ני"ע, דיני חברות וממשל תאגידי )לרבות מול גורמים 
רגולטוריים(: 

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 סיוע בהכנת דיווחים לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים(:
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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 או ערך לניירות הרשות מנהלית מול אכיפה הליכי 2 חותבלפ מדווח" "תאגיד שהינן חברות ליווה "המציע" .ב
 על הוגש במסגרתן 1968 ח,"תשכ ערך, ניירות חוק הפרת הוראות בגין בהן משרה נושא כנגד או/ו כנגדן תביעות

 ".כאמור בהליכים חברות אותן את וייצג או הופיע/ו ,מנהלי בהליך טענות כתב או/ו הגנה כתב המציע ידי

 :1הליך מס' 

 _פר הליך:____________________________________________________________מס

 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 :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ף:מידע רלוונטי נוס

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 :2הליך מס' 

 הליך:____________________________________________________________ מספר

 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:
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 3 הליך 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 :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ידע רלוונטי נוסף:מ

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 4ליך מס' ה

 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:
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 )לא חובה(: 5הליך מס' 

 מספר הליך:____________________________________________________________

 תמצית  ההליך:___________________________________________________________

 __________________________________________________ הערכאה בה התנהל ההליך:

 __________________________________________________________ליך:הצדדים  לה

 המיוצג בידי המציע :  ______________________________________________________

 היקף הכספי של התובענה : __________________________________________________

 _______________________________תקופת הטיפול : ___________________________

 שם עוה"ד שטיפל בהליך : ___________________________________________________

 עיקרי פסק הדין/החלטה :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מידע רלוונטי נוסף:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

. נא לציין ווי המשפטי )הנפקת / רישום ני"ע(סוג הלי + תאריך היקף ההנפקה
 הנפקה פרטית. , האםכולל עריכת תשקיףהאם 

 שם החברה

  
 
 
 

1.  

  
 
 
 

2.  

  
 
 
 

3.  

 )לא חובה( .4  
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 )לא חובה( .5  
 

 )לא חובה( .6  
 

 )לא חובה( .7  
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 רשימת הספקים, הלקוחות והגורמים העיקריים בחברה -נספח כד'  
דירקטורים, נושאי משרה  לקוחות עיקריים ספקים עיקריים

 ובעלי תפקידים

 גורמים נוספים

מאגר  –י ספקי הגז הטבע .א
תמר, מאגר לוויתן, חברת 
אנרג'יאן, וכל גורם המחזיק 

מאמצעי השליטה  5%-ב
 בהם ומעלה.

אפשטיין ניהול פרויקטים  .ב
 בע"מ

 ברן ישראל בע"מ  .ג
טי אם אן ג'י  - TMNG .ד

 בע"מ
 מרשל הנדסה בע"מ .ה
 לודן חברה להנדסה בע"מ .ו
מרום תובל ייעוץ ניהול  .ז

 והשקעות בע"מ
 חמו אהרון בע"מ .ח
 יועצים בע"מ תהל מהנדסים .ט
 לסיכו בע"מ .י

 ברנד תעשיות בע"מ .יא
 ה. צ. הרשקוביץ בע"מ .יב
 SICIM S.p.A .יג
פרידמן את הרשקוביץ  .יד

 בע"מ
 שלמה שפס ובניו בע"מ .טו
אס. קי. הנדסה ופרויקטים  .טז

 בע"מ
 NUOVA GHIZZONI .יז

S.p.A  
 BORUSAN .יח

MANNESMANN 
BORU SANAYI 

TICARET A.S 
 CORINTH .יט

PIPEWORKS PIPE 
INDUSTRY S.A 

 ERCIYAS CELIK .כ
BORU SANAYI A.S. 

 EMEK BORU MAKINE .כא
SANAYI VE TICARET 

A.S. 
 NOSKEL CELIK .כב

BORU SANAYI A.S 
 Fiorentini Chemo JV .כג
 Elco Valvitalia JV .כד
 Afcon CeH4 Gas .כה

Technologies JV 
 Wood Group Kenny .כו

Caledonia ltd.  
 TÜV Rheinland .כז
כפיר בטחון ומיגון   .כח

 אלקטרוני בע"מ
 

חברת החשמל  .א
 ראל בע"מליש

דוראד אנרגיה  .ב
 בע"מ

דליה אנרגיה  .ג
 כח בע"מ

בתי זיקוק  .ד
 לנפט בע"מ

מפעלי ים  .ה
 המלח בע"מ

או.פי.סי  .ו
 רותם בע"מ

סופר אנג'י  .ז
חדרה 

והעמקים 
 בע"מ

נגב גז טבעי  .ח
 בע"מ

גז טבעי צפון  .ט
 בע"מ

רותם גז טבעי  .י
 בע"מ

מרימון גז  .יא
טבעי צפון 

 בע"מ
 

 איתן פדן )יו"ר( .א
 יחזקאל ליפשיץ .ב
 ליאורה ליפץ .ג
 ואב נבון י .ד
 דן לוסטיגר .ה
 נועה קיסר  .ו
 אורית סון  .ז
ברייטמן אלמגור זוהר  .ח

 ושות' רואי חשבון
משרד רו"ח נבון  .ט

 וייספלד
שמואל תורג'מן  .י

 )מנכ"ל(
 גלעד שי .יא
 שלמה קרסנר .יב
 שלומי זעירא .יג
 דניאל סובל .יד
 ג'יי אפשטיין .טו
 אלי זזון .טז

 

 משרד האנרגיה .א
 רשות הגז הטבעי .ב
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 לה להיות עלולותש זה חוק על עבירה מהווה בו השימושאשר  ,1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו" ניםפ מידע" להוות עשוי חלקו או כולו המידע: אזהרה

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

 נוסח סעיפים ששונו בסימוני מהדורה

 1.1.2סעיף 

 , כולל: ההון ודיני חברותשוק   

בתחום שוק ההון, דיני ניירות ערך, דיני חברות וממשל תאגידי,  של החברה ייעוץ וליווי שוטף

סיוע בהכנת חברה, המזכירות ייעוץ לתחום , בשוק ההון מול גורמים רגולטורייםלרבות ליווי 

 גיבויגם  כי הייעוץ יכלול ובהר,י נפקות.לרשות ני"ע )מידיים ותקופתיים( וליווי ה דיווחים

, לרבות שידור דיווחים לבורסה בפועל, באמצעות טוקן במידת הצורךלביצוע דיווחים, 

חקיקה ופסיקה  עדכון החברה בעדכוניגם השירותים ייכללו בנוסף, . דיווחים של החברה

 .של הרשות לניירות ערך , גילויי דעת ועדכוניםהליכי אכיפהרלוונטיים, לרבות 

 5.3סעיף 

 בתחום המקרקעין והתכנון ותכנון ובנייה:

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

 בתחום שוק ההון ודיני החברות:

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

  הטרחה;

הצעת שכר  – 2'לנספח ב 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

 6.4סעיף 

על כל , (עבור תחום שוק ההון 2עבור תחום התכנון ובנייה וג' 1ג') נספח ג' – ההסכם  6.4.3.14

הצהרה לעניין היעדר ההצעה הכספית כפי שאושרה על ידי החברה, )לרבות  נספחיו

נדרש לחתום בכל עמוד בר"ת, ורק בעמוד , (שמירת סודיותלהתחייבות  עניינים,ניגוד 

מובהר, כי  .לכל נספח להסכם יש לחתום בחתימה מלאההאחרון האחרון להסכם ו

 .ז"נתגיחתם בידי המורשים לכך בי, אלא לאחר שז"נתגלא יחייב את  הסכםה

 .כ' נספח -טרחה שכר נתוני הסכמת המציע לפרסום   6.4.3.15

 .'אכ נספח -רשות החברות יה לכלליישאלון בהתאם לתוספת השנ 6.4.3.16

יש לסמנם בראשי תיבות שלב הגשת ההצעות בלשני מסמכים אלו יובהר, כי יחס ב

מלאים וחתומים כנדרש, לחברה  נזכריםההטפסים הזוכה יידרש להגיש את  בלבד.

אישורם של נספחים אלו ע"י רשות . הזכייה ימים מקבלת הודעת חמישהבתוך 

החברות הממשלתיות לאחר הגשתם ע"י הזוכה )בכל אחד מהתחומים( יהווה תנאי 

 מקדים להתקשרות של החברה עם הזוכה.


