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 1 פרק

 כללי .1

 ההזמנה מטרת .1.1

 הקרן מנהלתבתפקידה כ ,"(המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1.1

 בזאת פונה, "(הפנימית הקרן)להלן: " ישראל ממשלת של הממשלה לביטוחי הפנימית

 שיפורטכפי  לוהכ, )רכוש( בתחום הרכבדינה למ משפטיים שירותים למתן הצעות קבלתל

 (. "משלים הליך: "להלן) להלן

 מנהלת עיסוקיה שאר ביןו ,ישראל ממשלת של מלאה בבעלות ממשלתית חברה הינה ענבל .1.1.2

 ענבל מנהלת זו במסגרת. ישראל ממשלת של העצמי הביטוח שהינה ,הפנימית קרןה את

 כן. הפנימית בקרן המכוסות המדינה כנגד תביעות בשליטתה וגופים ישראל ממשלת עבור

 ישראל ממשלת עבור שונים פיננסים ושירותים ביטוחי וכיסוי ייעוץ שירותי ענבל מספקת

 ביטוחיות פעילויות במגוון הממשלה של ביצועית כזרוע ומשמשת שבשליטתה והגופים

   .ופיננסיות

 הגדרות .1.2
 בצדם: מפורטת שזו כפי תהיה שלהלן המונחים משמעות זה, הליך לצרכי    

 .שומים כדין בישראל )באם רלוונטי(עו"ד או שותפות עו"ד או חברת עו"ד הר ו/או מציע:עו"ד 

 המשפטי היועץידי  על הניתניםהשירותים המבוקשים  למתןח וכ ייפוי  :חוכ ייפוי

 מהוועדה, לאחר קבלת אישור להעסקתם המשפטים משרד, לממשלה

 .פרטיים הדין עורכי להעסקת

הוועדה להעסקת 

דין עורכי 

ו/או  פרטיים

 :הוועדה

 בקשות להתקשרות עםן ולאשר וחבלועדה במשרד המשפטים אשר תפקידה 

 .למדינה שירותים משפטייםלצורך מתן פרטיים דין עורכי משרדי 

 זוכה מציע

  :מותלה

 הזוכיםנכללת ברשימת המציעים  והצעתו הליךל הצעתו שהגישעו"ד 

 .לממשלה המשפטי מהיועץ חוכ ייפויי קבלתל הממתינים

 המכרזים של ענבל. תועד ועדת המכרזים:

 תחת לשונית "מכרזים". www.inbal.co.ilהאינטרנט הרשמי של ענבל  אתר :ענבל אתר

 דין עורכי

 :במציע

  המבוקשים השירותיםמייעד למתן  המציעאותם  ,במציע שכירים דין עורכי

http://www.inbal.co.il/


 

 

 מסמכי הזמנה זו על כל נספחיה.  ההזמנה:

נספח כ ורףייחתם עם המציעים הזוכים, בנוסח המצ אשר ההתקשרות הסכם :ההסכם

 להזמנה. 'ב

המציע/ים 

 הזוכה/ים:
 .אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה וענבל חתמה עמו על ההסכם מציע

 השירותים

 :המבוקשים
 להזמנה. 2הזוכה כמפורט בפרק מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע 

 .ישראל מדינת :המדינה

 להליך זמנים לוח .1.3

 הפעילות התאריך

 מועד פרסום 2022בפברואר,  21

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 2022בפברואר,  28

 להגשת ההצעות וןאחר מועד 13:00בשעה:  2022במרץ,  10 -יום חמישי ה

 טנטטיבי לקיום ראיונות באמצעות הזוםמועד  15:00-ל 10:00בין  2022במרץ,  24

ימים  60)עם אופציה להארכה למשך  ימים 90

 (בהזמנה כמפורט נוספים,
 תוקף ההצעה

  

המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל,  

 למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. שתעמוד ומבלי, באתר ענבל למציעים פורסםבהודעה שת

 ההתקשרות תקופת .1.4

 חתימת מועדתחילה בהמ 2026ביוני,  01 -עד ה תהיה הזוכה המציע עם ההתקשרות תקופת .1.4.1

בכל הנוגע להלן והכל בכפוף לאמור  ,"(התקשרותתקופת הלהלן: ")ידי הצדדים  על ההסכם

 .ותההתקשר תקופתלהארכת 

 הזוכה המציע על הצדדים ביןההתקשרות  תקופתלגרוע מן האמור לעיל, במועד סיום  מבלי .1.4.2

 סיום)להלן: " סכםהה סיום למועד נכון אצלו הקיימים פתוחים בתיקים ולטפל להמשיך

 "(.בפועל התקשרותה



 

 

 בפועלעם המציע הזוכה תישאר בתוקפה עד סיום ההתקשרות  ההתקשרותהאמור,  לאור .1.4.3

מיוחדים, ענבל תחליט להעביר את הטיפול בתיק לעורך דין אחר,  , במקריםכןאלא אם 

כי בתקופת  ,יובהרלמען הסדר הטוב ל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה. ווהכ

 תעביר לא ענבל, סיום ההתקשרות בפועלוטרם  ההתקשרות תקופתלאחר סיום  ,הביניים

אצל המציע הזוכה רק תיקים  שארויי זו בתקופה. הזוכה המציע של לטיפולו חדשים תיקים

ויחולו, בכל הקשור  לעיל כאמור ההתקשרות תקופתשהתחיל את הטיפול בהם לפני סיום 

 .ההסכם הוראות, המחויביםאליהם ובשינויים 

, ההליך"ד במסגרת עו משרדי העסקת משך, המשפטים משרדהחלטת בהתאם ל כי ,יודגש .1.4.4

 ששחודשים ) 72 תקופה מרבית בתל יוגבל, למדינה שירותים משפטיים במתןבכל הקשור 

 . (שנים

עם עורך  ההתקשרות: מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ו/או להפסקת ההתקשרות תנאי .1.4.5

כפופה למתן אישור להעסקת עורך הדין ע"י הוועדה להעסקת עורכי דין פרטיים וכן הדין 

 תנאי מהווים הכוח ייפויאישור הוועדה ו קבלת .מידי שנה )כהגדרתו לעיל( חוכ ייפוי קבלתל

להמשך תקופת ח מהווה תנאי מתלה ופוי הכיכן קבלת יו ההסכם של לתוקף לכניסתו מתלה

 במסגרת מופסק זהח וכ ייפויבהתאמה, במידה ו ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות בפועל.

יהא בכך כדי להביא לסיום  ,ו/או לא מחודש שהיא סיבה מכל, ההתקשרות תקופת

  ההתקשרות.

 :ההתקשרות תקופת הארכת .1.4.6

 ,יינתנושאלו ככל , חוהכ ייפויוקבלת  בכפוף לאישור הוועדה ,האופציהשמורה  לענבל

 עד למשך, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ענבל לצרכי בכפוף, ההתקשרות תקופת את להאריך

 ."(המוארכת ההתקשרות תקופת: "להלן), כולה או חלקה נוספות שנתיים

הסכם, בשינויים העל הצדדים כל הוראות  תחולנהבתקופת ההתקשרות המוארכת  .1.4.7

 המחויבים. 

מכל סיבה בכל עת והסכם לידי סיום, המבלי לגרוע מהאמור לעיל, לענבל הזכות להביא את  .1.4.8

 .ובכתב ימים מראש 60 בתשהיא, בהודעה מוקדמת 

 הזוכים המציעים זכאים יהיו לה התמורה .1.5

 'ה נספחב המפורטים לתעריפים בהתאם הינה בהליך הזוכים המציעים זכאים יהיו לה התמורה

)להלן:  ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ונהליה לעת מעת המזמינה ידי על שיעודכנו כפי, להסכם

  ."(טרחההתעריף שכר "



 

 

 ההליך מסמכי פרסום .1.6

מועדים ו/או הבהרות ו/או  עדכונייפורסמו באתר ענבל. במידה ויהיו  הליךמסמכי ה .1.6.1

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל  ענבל, יפורסמו השינויים באתר הליךתיקונים במסגרת ה

 ואת המציעים.

 ענבל לאתרלהיכנס  ,הליךה משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.6.2

. המציע את משפטית יחייבו, הבהרות ועדכונים אשר השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

, פורסמוי ואכן במידה, ועדכונים הבהרות, לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש שלא מציע

 דבר להביא לפסילת הצעתו. ה עלול

 הקשר תאש .1.7

אשר  ה מירה אשטובקרהינ ,זה הליךליש לעמוד בקשר בכל הקשור  עמההקשר מטעם ענבל  תאש

 אלקטרוני:דואר כתובת ; 70100התעופה, נתב"ג רחוב ערבה, קריית שדה בית ענבל,  כתובתו:

m0422@inbal.co.il  (" :הקשר אישלהלן.)"  ייעשו לאיש הקשר בכתב כל הפניות בגין בקשה זו

 .מיילה באמצעותבלבד 

 הבהרות לקבלת פניה .1.8

 לאשת m0422@inbal.co.il האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות .1.8.1

 לשאלות התשובות תפרסם ענבל .2022 ,בפברואר 28-ה ליום עד וזאת ,לעיל כמצוין הקשר

 .ענבל באתר ויהיו במידה ההבהרה

שלהלן: הטבלה לפי בלבד וורד בקובץ לשלוח יש ההבהרה שאלות את .1.8.2

 נספח הליך/ )מסמכי המסמך שם

 וכו( הסכם תצהירים/

 הסעיף

 הרלוונטי

 השאלה/בקשה

   

   

   

   

   

עצמו. המציע של מזהים פרטים לציין אין ההבהרה בשאלות .1.8.3

אשר הודעות הבהרה ב פורסמנהעל כלל המציעים ת רוחביות ת השלכותותשובות בעל .1.8.4

תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או  ענבלבאתר ענבל.  מויפורס

mailto:m0422@inbal.co.il
mailto:%20m0422@inbal.co.il


 

 

 למועד עדכלשהי לפניה  ענבל, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה לחלקן

 .המציע פניית דחיית בכך יראו - ההצעות הגשת לצורך שנקבע

ואין ותפורסמנה באתר ענבל תהא בכתב בלבד  יםו/או של נציגה למציע ענבלכל תשובה של  .1.8.5

לגרוע מכלליות האמור, יובהר  מבליפה או בכל דרך אחרת.  עלב שתינתןכל תוקף לתשובה 

 אחר גורם כלאו /ו פה שיינתנו על ידי עובדיה-ללא תהיה אחראית להסברים בע ענבלכי 

 .הליךתנאי העם בקשר מטעמה 

 תהא אם, שינוייםאו /ו הבהרות לקבלת המציעים לפניות ענבל של התייחסותה כי מובהר .1.8.6

 .אליה פנה אשר המציע בשם לנקוב מבלי תעשה, ענבל דעת שיקול לפי, שכזו התייחסות

 ההצעות הגשת .1.9

עליה יש לציין: מעטפה חתומה מסירה ידנית בלבד בתוך ב, היש למסור את ההצעות למכרז ז .1.9.1

 עבור בתחום הרכב דינהלמ משפטיים שירותים לקבלת 04/2022מס' משלים  פומבי "מכרז

 המכרזים תיבתל ,""מבע לביטוח חברה ענבלהקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת 

ה' -הנמצאת במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב ערבה, קריית שדה התעופה, בימים א'

, במרץ 10יאוחר מיום להגיש לא  ישאת ההצעות , 9:00-18:00(, בשעות וחג )למעט ערבי חג

 "(. "המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן:  13:00בשעה  2022

במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, על המוסר )בין אם הוא נציג המציע ובין אם הוא  .1.9.2

בתשלום( למלא פרטים אישיים )שם מלא ומס' תעודת זהות( ולחתום על אישור על  שליח

הגשת ההצעה לתיבת המכרזים. האישור יצורף למעטפת ההצעה )טופס ורוד( והעתק ממנו 

יינתן למוסר )טופס לבן(. באחריות המציע לוודא כי ניתן לו אישור בכתב מטעמה של ענבל, 

אמור וכי ההעתק של האישור הוצמד למעטפה אשר על הגשת הצעתו לתיבת המכרזים כ

 תוכנס לתיבת המכרזים. 

 לא לעיל, שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר הצעות כי יודגש .1.9.3

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

 יהיו והמציעים זה עניין על להשיג יהיה ניתן לא לפיכך "(.התקנות" )להלן: 1993-התשנ"ג

 הפעלת עם בקשר שהן, וסוג מין מכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל מלהעלות מנועים

 כאמור. סמכות הפעלת של מהשלכותיה כתוצאה ו/או זה בעניין ענבל של סמכויותיה

 ההצעה תוקף .1.10

אם חברת ענבל  ,נוספים ימים 60, או ההצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 90 הינותוקף ההצעה 

 .תוקף ההצעות על הארכת מועד תודיע

 המזמינה זכויות .1.11

המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, לשנות  .1.11.1

 זה.  הליך, להפסיקו או לבטלו ו/או להתקשר עם כל גורם אחר שלא השתתף בההליךאת 



 

 

כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  אתבשים לב לאמור לעיל, מודגש בז .1.11.2

והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בהסכם לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא 

לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם 

 הסרלמען  הבלעדי. הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת שתמצא לנכון, והכול לפי שיקול דעתה

 בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה כי מובהר ,ספק

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים, סבירה

והכל בכפוף לצרכיה ולשיקול  ,אם בכלל ,כלשהו עבודה להיקף מתחייבת נהאי המזמינה .1.11.3

 דעתה הבלעדי.

 שאיננה הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.11.4

 דעתה שיקול י"עפ וזאת, הליךה מסמכיפי דרישות  לע ערוכה שאינה או, ברורה או/ו שלמה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי

 לצדדים או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.11.5

 ביחס השלמות או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים

, אישור, מסמך כל המצאת בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציע של להצעתו

 הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת לצורך ולרבות, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר

 או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, ו/או ניקוד איכות המציע בהתאם לתנאי ההזמנה

 שומרת זו זכות במסגרת. הצעות להגשת האחרון למועד ותחולה תוקף בעלי יהיו היתר

ו/או לכל גוף ו/או צד ג' אחר  הדין עורכי ללשכת לפנות הזכות את גם המזמינה לעצמה

אודות  פרטים בירור צוינו על ידי המציע בהצעתו( לצורך )לרבות גופים ו/או לקוחות אשר

המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ו/או ניקוד איכות הצעתו, ובכלל זה בדיקות 

 משמעתיים הליכיםאו /ו הלשכה ידי על הניתנים והיתרים שיונותירים, אישורקיומם של 

 . דין לכל בכפוף והכל, דרכה המתנהלים פלילייםאו /ו

 עמם ההתקשרות והיקף הדרוש הזוכים המציעים מספר .1.12

בפריסה ארצית למתן השירותים  שני משרדים עורכי דיןהתקשר עם ה למזמינבכוונת ה .1.12.1

כל המרחב אשר  –אזור חיפה והצפון" הינו "–לעניין זה  אזור חיפה והצפון.עבור  למעט

משפט )הוראות צו בתי בסמכות שיפוט בתי המשפט המחוזיים בחיפה ובנצרת, בהתאם ל

 . 1954-מעבר( )אזורי השיפוט של בתי המשפט המחוזיים(, תשי"ד

את מספר  לעדכןשיקול הדעת הבלעדי והמוחלט  מזמינהלמובהר כי אף האמור לעיל,  על .1.12.2

והמציעים ייקבע בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד,  אשר, כזוכים שיוכרזוהמציעים 

בעניין  מזמינהטענה, דרישה או תביעה כלפי היתור בלתי חוזר, על כל ומוותרים בזאת, בו

 .זה

 עמד רשא, יותר או אחדמציע לשומרת לעצמה את הזכות לפנות  המזמינה כשיר נוסף. .1.12.3

כשיר )להלן: " הליךב יםכזוכ ושהוכרז יםדורג במדרג ההצעות לאחר המציעו הסף בתנאי

עומד בתנאים לכך כי המציע ובכפוף "(, על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, נוסף



 

 

וכי לא חלפו מעל  המקורית הסכים ליתן השירותים על פי הצעתווכי ובדרישות המכרז 

 להלן.  7.4הוראות סעיף יחולו  כאמור במקרה. לשנתיים ממועד הכרעת המכרז

שיקול הדעת  נתון למזמינהלמען הסר ספק מובהר, כי  היעדר התחייבות להיקף מינימאלי. .1.12.4

הבלעדי באשר לקביעת היקף ההתקשרות עם כל אחד מהמציעים הזוכים ולזוכים אין ולא 

, מלבד הליךתהיה זכות מוקנית להיקף התקשרות מינימאלי כלשהו, ללא קשר לתוצאות ה

לכל אחד מהמציעים הזוכים, לא תהיה,  .הכללתם ברשימת הזוכים בהליך, בהתאם לתנאיו

ו הם מוותרים, באופן בלתי חוזר, ומתחייבים שלא להעלות כל טענה ובעצם הגשת הצעתם ז

בקשר עם היקף ההתקשרות שייקבע  מזמינהכנגד ה , מכל מין וסוג,ו/או דרישה ו/או תביעה

 עם כל אחד מהזוכים. מזמינהעל ידי ה

רשאית לבצע חלק מהשירותים בעצמה או באמצעות צדדים מבצעת ו המזמינהכמו כן, 

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ובמסגרת ההליך, הכשלישיים שלא 

למען הסר ספק, מובהר כי המזמינה, על פי שיקול דעתה המקצועי  היעדר בלעדיות. .1.12.5

 נשוא השירותים מתןלצורך  יםהזוכ יםמציעה מבין מיוהבלעדי, תהא רשאית לא לפנות ל

מתן , ובמקום זאת להתקשר ו/או לערוך הליכים תחרותיים אחרים בקשר עם ההליך

ו/או לערוך הליכים  זה, הליךבמסגרת  יםלהיות מבוצע היו יםאשר יכול םשירותים כלשה

ל ואו להתקשר עם כל גורם אחר לצורך כך, הכלקבלת שירותים משפטיים משלימים 

בהתאם להוראות כל דין. בהתאם לכך, מובהר מפורשות כי למציע הזוכה לא תוענק 

 ביחס לשירותים. המזמינהבלעדיות כלשהי על ידי 

עורכי דין  ימשרדהתקשרות עם  הפומבי קודם שערכה ענבל, ישנ מכרזיובהר כי במסגרת  .1.12.6

 .ים אלהמשרדגם מ לקבלת השירותים המבוקשים משיך לפנותוענבל ת הרכבבתחום 

לגרוע מן האמור לעיל, למזמינה שמורה הזכות לתת עדיפות  מבלי עדיפות בחלוקת העבודה. .1.12.7

לאופי ההליכים  הנוגעיםשונים  שיקוליםבשל  אחר זוכה מציע פניעל  מסוים זוכהלמציע 

 ים, ניסיון ושיקולמומחית, ידע, גיאוגרפי מיקוםהמשפטיים הרלוונטיים, לרבות בשל 

  .הבלעדי דעתה ולשיקול המזמינהבכפוף לצרכי  והכל, נוספים רלוונטיים

  



 

 

 

 2  פרק

 המבוקשים המשפטיים השירותים .2

 ראו השירותים, למתן בנוגע לפירוטו בלבד וכללי תמציתי תיאור מהווה שלהלן המבוקשים השירותים תיאור

 עבודה( )הנחיות להסכם ד' נספח לרבות ,ובנספחיו בהסכם המפורטות ההוראות את

 הנוגע בכל שלישיים מצדדים בתביעות הגנה ובמתן השבה בתביעות טיפול (:רכוש) רכב נזקי .2.1

 רכב;ל םלנזקי

גביית עדות מנהג הרכב ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש,  .2.1.1

הגשת הערכות סיכון, ישיבות עם נציגי היחידות הממשלתיות הרלוונטיות, הממשלתי, 

דין בהתאם לצורך -הגשת כתבי הגנה/תביעה, הגשת הודעות לצדדים נוספים, הגשת כתבי בי

ו/או יועצים  מומחיםפנייה לומומחים, ובכלל זה הליכי ביניים ובקשות ביניים, הכנת עדים 

כפוף התאם ובלצורך הגשת חוות דעת מקצועיות במסגרת הליכים לבית המשפט )והכל ב

, העדכני הבלעדי דעתה שיקול לפיידי ענבל,  על, כפי שיעודכן מעת לעת טרחההיף שכר תערל

(, הגשת תצהירים וחוות דעת, הופעה בבית משפט, ניהול הליכי חקירה, ליום התשלום

סיכומים, ניהול הליכי גישור ובוררות וכיוצא בזה, וכן טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה 

וכן הגשת בקשות  וביצועו סכום פסק דין או הוצאות משפט ו/משלוח מכתבי דרישה לקבלת 

 ותגובות לאחר מתן פסק הדין ככל שנדרש.

השירותים המשפטיים המבוקשים יכללו את כל הכרוך בניהול ההליך המשפטי עד תומו,  .2.1.2

באותה ערכאה. טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, בתום ההליך, יהא לפי דרישת 

לשקול דעתה הבלעדי וצרכיה. בנוסף, הטיפול המשפטי כולל קיום כל המזמינה בכפוף 

מנהלתיים הנדרשים לביצוע השירותים המשפטיים, לרבות צילום, -ההיבטים הטכניים

. כמו 'וכו נסיעות ,זימון עדים, הזמנת חוות דעת ממומחיםהעתקה, סריקה, ניהול פגישות, 

צעים המנהליים, מחשוביים, ארגוניים כל האמ, המציע יהיה אחראי לכך שיהיו בידיו כן

ומשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים המבוקשים באופן מלא לרבות תוכנות 

 משפטיות.

ו/או נלווים  נוספים משפטיים שירותים, למזמינה לספק, הצורך במידת, יהא המציע על .2.1.3

 דעתה לשיקול בכפוף והכל דעת בתחום חוות מתןכגון יעוץ ו/או  בהקשר לתחום המוצע

 .וצרכיה המזמינה של הבלעדי

המועסקים על ידו ו/או עורכי הדין המציע, שותפיו למשרד הטיפול  המשפטי יינתן על ידי  .2.1.4

בלבד, ולא על ידי מי מטעמם והכל בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה. יובהר 

להיעזר/להסתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על  המציעבזאת, כי אין בכך כדי למנוע מ

, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית המציעמשרד ידם, במתמחים ו/או עורכי דין אחרים ב

 ולשם קידום הטיפול היעיל בתיק.



 

 

הוראות והנחיות המזמינה להטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם והכל בכפוף  .2.1.5

ימסרו מעת לעת על יכפי שהמצורפים למסמכי ההליך והעבודה  ינהלהמפורטות בלדרישות ו

 ידי המזמינה, וכפי שישונו מעת לעת על ידי המזמינה. 

 הזוכים המציעים לכלל דרישה – מחשוב דרישות .2.2
 .להסכם 'ו נספחב המפורטות המחשוב דרישות מלוא לעמוד יידרשו הזוכים המציעים

 

  



 

 

  

 3 פרק

 הסף תנאי .3

, על כל התנאים הבאים להליך ההצעותהגשת ל האחרוןמועד ל נכוןרשאי להגיש הצעה מציע העונה בעצמו, 

 במצטבר: 

  יםכללי סף תנאים .3.1

 השירותים המבוקשים במלואם  יכולת להענקת .3.1.1

 .הליךה מסמכיב כמפורטהשירותים המבוקשים  מלואאת  להעניקהמציע  שליש ביכולתו 

 בלשכת עורכי הדין בישראל ותחבר .3.1.2

ובעלי רישיון  רשומים כדין כחברים בלשכת עורכי הדיןהעוסקים בעריכת דין במציע  כל

  .קףעו"ד בתו

 ציבוריים גופים עסקאות חוק בדרישות עמידה .3.1.3

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי  הדרושיםכל האישורים  בעל הינוהמציע 

 :להלן כמפורט ,"(גופים ציבורייםחוק עסקאות )להלן: "

עסקאות גופים ציבוריים )פקיד שומה, רו"ח  חוקב כהגדרתו מורשה פקיד אישור .3.1.3.1

 מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעידאו יועץ מס( 

 לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על מדווח ושהינו הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו

  . 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס חוק

 שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי בעבירות הרשעות היעדר בדבר תצהיר .3.1.3.2

 ולפי( "זרים עובדים חוק: "להלן) 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת כדין

, וכן תצהיר ("מינימום שכר חוק" :להלן) 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק

חוק )להלן: " 1998-עם מוגבלות, התשנ"ח בדבר קיום חוק שוויון זכויות לאנשים

 . "(שוויון זכויות

  



 

 

 

  מקצועיים סף תנאי .3.2

 מטעם המציע למתן השירותים המבוקשים צעיםעורכי הדין המושל  ותק .3.2.1

 ותק בעל הינו ,את השירותים המשפטיים למדינה עניקכל אחד מעורכי הדין במציע אשר י

שהוותק  ובלבד ,בתחום הרכב( התמחות כולל לא) ד"כעו ניסיון שנות שלוש לפחות של

  .הליךל ההצעות להגשת האחרון מועדלועד  1.1.2017 מיום החל נצברכאמור 

 ניסיון מקצועי של המציע .3.2.2

שנים האחרונות הבחמש  בתחום הרכב, תיקים 50הינו בעל ניסיון בניהול של לפחות ציע המ

 . ההצעות להליךשקדמו למועד האחרון להגשת 

  לרבות ערכאת ערעור  ,ככולל את כל ההליכים המשפטיים בכל הערכאותתיק אחד יוגדר

עליון, הודעות צד ג', הליכי ביניים, בקשות שונות, כתבי בית דין, הליכי המחוזי וביהמ"ש הב

למען הסר ספק, . (תיק אחדכייחשב הוא ביניים וכיוצ"ב )אם תיק מתנהל במספר ערכאות 

 אם התנהל בערכאה אחת בלבד.גם תיק מובהר כי המציע רשאי להציג בהצעתו 

  ותהרשע עדריהו עניינים ניגוד עדריה .3.3
 להימצאבין היתר חובה שלא  כוללת למדינהמשפטיים  שירותים במתן עניינים ניגודהעדר  חובת

 ; בניגוד עניינים עם המדינה כמפורט להלן

מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד ב נמצאים אינםעובדי המציע  כלו במציע השותפים כל .3.3.1

כלפי המזמינה והן כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים אחרים לגבי כל  הןעניינים 

 המפורטות הדרישותבכל  עומדיםוכן  ,הפנימיתו/או המטופלים בקרן  המכוסיםהתחומים 

שתהיינה לעת וכפי  מעתבהנחיות היועץ המשפטי לממשלה להעדר ניגוד עניינים כמפורסם 

  .לעתמעת 

משמעתית על  עבירההורשעו בעבירה פלילית או  לאכל השותפים במציע וכל עובדי המציע  .3.3.2

או שחלפה תקופת  ,ו, למעט עבירות תעבורהחוכפי חוק לשכת עורכי הדין והכללים מ

 ,1981-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א ביחס לעבירת הנ"ל ההתיישנות

עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא  בגיןוכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום 

 למעט בעבירות תעבורה.  ,מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה

 

  



 

 

 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 ההצעה של העותקים מספר .4.1

 עותקים בשני להגיש יש אותו ההסכם את למעט, מקורי אחד בעותקעל המציע להגיש את הצעתו 

 בשלמותה. מההצעהלמקור  נאמןהעתק  ברשותו להשאיר המציע על. כדין חתומים

 ההצעה על חתימה .4.2

 כשהם, לעיל 5הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט בפרק  .4.2.1

 . להלן כמפורט, המציע של החתימה מורשי ידי על חתומים

 המזמינהלהוראות ההליך,  בהתאםמציע לא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים ש ככל .4.2.2

 מטעם זה בלבד. ולו לפסול את הצעתו  , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהיה רשאית

בכל מקום  המציעחתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת מסמכי ההזמנה  עלהמציע יחתום  .4.2.3

 ו/או יחתום בראשי תיבות.בו התבקש, ובכל דף אחר ישים חותמת וחתימה 

יחתום רק מי שהוסמך לכך בתקנון החברה או  -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .4.2.4

 . השותפות ובתוספת חותמת התאגיד הסכםב

 ההצעה מילוי .4.3

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בהזמנה על נספחיה, והוא  .4.3.1

 אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בהזמנה על נספחיה.חייב למלא את הצעתו ולהגישה 

כל שינוי שיעשה על ידי המציע בטופס ההזמנה על כל נספחיה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או  .4.3.2

כל הסתייגות על ידי תוספת בגוף המסמכים, או במסמך נפרד, או בכל דרך אחרת, עלולים 

 .המזמינההמוחלט של ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ווהכ - לגרום לפסילת ההצעה

, ההזמנהבנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות  .4.3.3

 .המזמינהל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של והכ –עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה 

 מושחר עותק .4.4

הכלולים בה  על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים .4.4.1

. מובהר כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי בתוספת הסבר קצר ,והמהווים לדעתו מידע סודי

 .מזמינהוהסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון ל

 שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף עלולים בהצעתו חלקים אילו מראש לציין רשאי המציע .4.4.2

 סוד או מסחרי סוד לחשוף העלולים חלקים בהצעתו יציין שלא מציע .קצר הסבר בתוספת



 

 

 ענבל תהא הזוכה, ההצעה את להציג תתבקש ענבלש במקרה כי לכך מסכים שלו מקצועי

  זכו. שלא מציעים לעיון במלואה הזוכה הצעתו את להעביר תרשאי

שיפת חלקים יהא מנוע מלדרוש ח מידע סודיאשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כ מציע .4.4.3

 בכדיאמור באלה בהצעה הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה. מובהר כי אין 

פי דין ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה,  עללגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים 

 . הבלעדיוזאת לפי שיקול דעתה 

 של נוסף אחד עותק להגיש נדרש סודי כמידע בהצעתו מסוימים חלקים הגדיר אשר מציע .4.4.4

 מסחרי סוד או סודי מידע מהווה המציע שלדעת המידע הושחר שבו ידו, על שהוגשו המסמכים

 ראה ".ריתמסח "סודיות במילים יסומן זה עותק האחרים. למציעים לגלותו שאין מקצועי או

 .להלן 5.5 סעיף

ען הסדר הטוב מובהר המזמינה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למ .4.4.5

בזאת, כי ככל שהמזמינה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע 

המידע לגלות כוונתה כמידע שאין לגלותו, תודיע המזמינה למציע, לפני גילוי המידע, על 

. על החלטה זולהשיג שעות כדי  48בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של המבוקש 

גה ו/או עיקרי ההשגה יועברו למבקש זכות העיון להתייחסותו. תגובות הצדדים ההש

 תועברנה לוועדת המכרזים לקבלת החלטתה הסופית

רשאית  המזמינהלמען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא  .4.4.6

לפי שיקול לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, 

 .דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת

 בעניין החלטה כל ליתן דין פי על המכרזים ועדתו של מסמכותה לגרוע האמור מן אין כי מובהר .4.4.7

  דין. פי על  והכל המלא דעתה שיקול לפי וזאת ההצעה, של חלקים גילוי

  



 

 

 5 פרק

 ההצעה מסמכי .5

 החלוקה פי על ההצעה( את להדק/לכרוך )אין ניילונית/שמרדפים עםעל המציע להגיש את הצעתו בקלסר 
 להלן: המפורטת

  תצהירים מסמך - 1 חוצץ .5.1

 נספח א'כחתום ומאומת כדין, בנוסח המצורף  ,יםתצהירהמסמך  אתלהצעתו  צרףל המציע על

 . להזמנה

 (.inbal.co.ilm0422@לתיבת הדואר האלקטרונית: ) גםיש לשלוח קובץ זה 

   נספחיו על ההסכם - 2 חוצץ .5.2

בשני עותקים חתומים  ,להזמנה 'ב נספחכ הסכם ההתקשרות, בנוסח המצורף המציע להגיש את על

 . המציע מטעםידי מורשי החתימה  על כדין

 )רכוש(. הרכב בתחום תיקים משני דוגמאות – 3 חוצץ .5.3
 על המציע להגיש דוגמאות לשני תיקים שנוהלו במסגרת המציע עצמו.

  -להגיש בכל אחד מהתיקים הינם כדלקמן המסמכים שיש

  כתב הגנה בהתאם לסוג התביעה )תביעת השבה או צד ג'( אוכתב תביעה 
 סיכומים 

  סיכוןהערכת 

 פסק דין/פשרה 

 דיווח ללקוח שמנתח את התיק 

 

 שני תיקים(. Xסוגי מסמכים  5מסמכים ) 10סך הכול 

 

אחד הכולל את כלל המסמכים בתיק אחד בשני קבצים נפרדים )קובץ  גםאת הדוגמאות יש לשלוח 

תיבת הדואר האלקטרונית: ל-וקבוץ שני הכולל את כלל המסמכים של התיק השני( 

(m0422@inbal.co.il.) 

 

 חתומים ההליך מסמכי – 6 חוצץ .5.4

רסמו ת מכתבי הבהרה במידה ויפו( לרבו1-27)עמודים  ההזמנהעל המציע להגיש את מסמכי  

 עמוד.חתומים בראשי תיבות בכל 

 



 

 

 מושחר עותק – 7 חוצץ .5.5

להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים מציע אשר הגדיר חלקים מסוימים בהצעתו כמידע סודי נדרש  

שהוגשו על ידו, שבו הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין 

 ".ריתלגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסח

 

  נספחים - 8 חוצץ .5.6

 .עמוד בכל תיבות בראשי חתומים התמורה נספח לרבות ההסכם נספחי כלל את להגיש המציע על

 

 : ות כלליותהער

   תיחשב כהצעה שלא הוגשה. גם אם ההצעה נשלחה ונתקבלה לדואר  -הצעה שתוגש במייל בלבד

לתיבת המכרזים כאמור בסעיף האלקטרוני לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. רק הצעה שתוגש 

 לעיל תיחשב כהגשת הצעה תקינה. 1.9

  המועד האחרון להגשת הצעות. לאחראת המסמכים אותם נדרש להמציא במייל יש לשלוח 

  את המסמכים אותם נדרש להמציא במייל יש לשלוח אך ורק את המסמכים אשר הוגשו בעותק

 קשיח במסגרת ההצעה שהוגשה.

 שניתנו למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע לדרוש הזכות למזמינה 

 לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה בהתאם

 תנאי של קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, החוזה פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך

 הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים כל אצל בדיקה לרבות, ההשתתפות

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר ל"הנ

 

 

 

  



 

 

 6 פרק

 בהתאם איכות נקודות 100 – הזוכות ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות .6

 שלהלן: לחלוקה

 ניקוד אופן בחינה אמת מידה
 מקסימלי

שבוצעו מספר תיקים 
המציע במסגרת  

תיקים בחמש השנים האחרונות  51-70טיפול של 
 נקודות; 5 –

תיקים בחמש השנים האחרונות  71-90טיפול של 
 נקודות; 10 –

תיקים בחמש השנים האחרונות  91טיפול של מעל 
 נקודות; 15 –

 

15 

ניסיון בעבודה עם חברות 
ביטוח/ציי רכב לרבות 
ענבל/גופים מוסדיים 

 בתחום הרכב )רכוש(

חברות ביטוח/ציי רכב/גופים  3עם  ניסיוןמציע ל
 נקודות; 5 –מוסדיים 

חברות  4 מתן שירותים ללמציע ניסיון ב
 10 –ביטוח/ציי רכב/גופים מוסדיים ומעלה 

 נקודות;

 

10 

מדוגמאות התרשמות 
 לטיפול בתיקים בתחום

הניקוד בגין אמת מידה זו יוענק בהתבסס על 
משני תיקים בתחום הרכב )רכוש(.  דוגמאות

 תיקים שנוהלו במסגרת המציע עצמו. 

המסמכים שיש להגיש בכל אחד מהתיקים הינם 
 כדלקמן:

  כתב הגנה  אוכתב תביעה
בהתאם לסוג התביעה )תביעת 

 השבה או צד ג'(
 סיכומים 

  סיכוןהערכת 
 פסק דין/פשרה 

 דיווח ללקוח שמנתח את התיק 

שני  Xי מסמכים סוג 5מסמכים ) 10סך הכול 
 תיקים(.
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 המלצות

 

שיחה טלפונית של נציג על פי  ניקוד יינתןלמציע 
שלושה ממליצים מתוך ענבל עם שני ממליצים 

כמפורט  שיגיש המציע במסגרת הצעתו לפחות
. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות 'א נספחב

על בסיס מידת שביעות הרצון אף לנקד סעיף זה 
 עמו.מאופן ביצוע התקשרויות קודמות 

 

10  

 

 

 



 

 

 יםהפגנת ידע ומקצועיות בתחום השירות אישי ריאיון
 יםהמבוקש

 נקודות 30

לרבות ומכישוריו התרשמות כללית מהמציע 
עוצמה אישית, מוטיבציה ורצון לתת את 

 .השירותים המבוקשים

 נקודות 10

 נקודות 40 סה"כ לראיון 
 

תדחה הצעתו והיא לא תילקח בחשבון   –נקודות מקסימאליות  100נקודות מתוך  60מציע שלא יצבור לפחות 

 .בקבלת החלטה לגבי המציעים הזוכים

הסף האמור לרבות  ציוןמבלי לגרוע מן האמור, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות במקרים מיוחדים לשנות את 

 במקרים בהם מספר המציעים הסופיים הינו קטן. במקרה זה, המזמינה תנמק את החלטתה בכתב. 

 

  



 

 

 7 פרק

 ההצעות ובחינת ההליך שלבי ;ההצעות הגשת .7

 ההצעה הגשת .7.1

הבין את מהות קרא את כל מסמכי ההזמנה על כל נספחיה, הגשת ההצעה פירושה כי המציע  7.1.1

תנאיה ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק העבודה, הסכים לכל 

את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא 

 הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, על כל פרטיו וחלקיו.

ליך על נספחיו, לרבות ההסכם הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה 7.1.2

 והכול בלא שינוי ו/או תוספת.

 הקבוע האחרון מהמועד יום 90 במשך בתוקפה תעמוד, צרופותיה כל על, שהוגשה הצעה 7.1.3

 .בכתב מהמציע המועד הארכת את ביקשה ענבל אם נוספים יום 60 או, ההצעות להגשת

ומלאים.  ייםאמיתמתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שמסר בהצעתו הינם  המציע 7.1.4

המציע מתחייב כי הצעתו משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע למציע 

 כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת הצעתו לאלתר.

 ההצעות בחינת שלבי .7.2
 פי הזמנה זו כדלקמן: -המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על 

הליך בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם )כולל  - ההצעה שלמות בדיקת שלב א'

 (. בהתאם לתנאי המכרז, ככל שנדרשהשלמות 

 הבהרות הליך)כולל  הסף בתנאי ההצעותבדיקת עמידת  – סףה תנאיב העמידה בדיקת שלב ב'

עומדים בתנאי הסף של שיימצאו כרק מציעים . (בהתאם לתנאי המכרז, ככל שנדרש

 '.גההליך יעברו לשלב 

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם  -אמות המידה ל בהתאםההצעות  ניקוד 'ג שלב

 לאמות המידה. 

 .המותלים יםהזוכ יםבחירת המציע -מציעים זוכים ומציעים זוכים מותלים  בחירת 'ד שלב

הזוכים המותלים  למציעיםח וייפוי כו הוועדה להעסקת עורכי דין פרטייםאישור  קבלת  'השלב 

 . חוכ ייפוי קבלתוהוועדה צורך אישור ל המותליםזוכים ההמציעים פרטי  העברת -

, הזוכים המציעים בדברוהכרזה  סופית החלטה -זכיה/דחיה לכלל המציעים  הודעות  'ו שלב

 .מציעים והשלמת ההתקשרות עם הזוכיםל אי זכייה/היזכיליחת הודעות ש



 

 

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.2

באתר ענבל לשם הגשת  מפורסמיםכל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם 

, לצלמם, להעבירם לשנותם. המציע אינו רשאי להעתיקם, בלבד כך ולשם, ת במסגרת הליך זהוהצע

למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה  להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.לאחר או 

תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי  מזמינהגם לאחר שמולאו על ידי המציע, וכי ה מזמינהשל ה

שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע 

 יעה בקשר לכך.תהא כל טענה או תב

 ההליך תוצאות על הודעה 7.3

או /ו, תם, כמצוין בהצעםעל פי כתובת יםמציעההודעה על תוצאות ההזמנה יימסרו בכתב לכל 

, כי לא אתהסר ספק  מובהר בז מען. לזמנהלה נספח א'בכתובת הדואר האלקטרוני שציין המציע ב

יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות ההזמנה, והיא לא תחייב את המזמינה בכל צורה שהיא, 

מובהר בזאת כי אין בתוצאות  כןאו בדוא"ל על פי הוראות סעיף זה. /ואלא אם נמסרה בכתב 

ובכלל זה זה  7ההזמנה כדי לחייב את המזמינה כל עוד לא הושלמה ההתקשרות כמפורט בפרק 

 חתימת המזמינה על ההסכם.

 פיםנוס יםכשיר מציעים 7.4

, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע אחד או יותר, אשר עמד בתנאי לעיל כאמור 7.4.1

וזאת בתוך תקופה שלא  הליךהסף ודורג במדרג ההצעות לאחר המציעים שהוכרזו כזוכים ב

"(, על מנת שיעניק את נוסףכשיר להלן: "ו לעיל) תעלה על שנתיים ממועד הכרעת המכרז

ובכפוף לכך כי המציע עומד בתנאים ובדרישות המכרז וכי הסכים השירותים על פי הצעתו, 

וזאת הן במקרה שהמציע הזוכה אינו עומד  ,ליתן השירותים על פי הצעתו המקורית

את ו/או ההסכם, הן במקרה שמציע מותלה לא קיבל  הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

בתוך פרק הזמן שקבעה לכך המזמינה, והן במקרה הוועדה להעסקת עורכי דין פרטיים  אישור

בו המזמינה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא ההליך מגורם נוסף, והכל בכפוף לצרכי 

 המזמינה ולשיקול דעתה הבלעדי. 

על היותו למציע המזמינה לעיל, תודיע  7.4.1לפעול כאמור בסעיף המזמינה במידה ותבחר  7.4.2

, כשלעניין זה יראו הליךכשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה ב

 על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. המזמינה במועד פניית 

או על קבלת מזמינה ללהודיע המזמינה ימים ממועד פניית  7לכשיר הנוסף תינתן שהות של  7.4.3

לחזור המזמינה וסף, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנדחיית 

 .ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך הלאה

למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע  7.4.4

ה הבלעדי והמוחלט של הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעת

, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת המזמינה



 

 

ח על ואו אי קבלת ייפוי כ/ועקב ביטול זכייתו של המציע הזוכה  בהליךהצעתו כהצעה הזוכה 

 .ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכהידי מציע מותלה 

לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, המזמינה אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  7.4.5

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין 

 מזמינהבבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה ל

 ור.כנגד הזוכה במקרה כאמ

 ההתקשרות הסכם של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.5

כל הפרטים אותם נדרש תשלח המזמינה את  ,זוכההמשלוח ההודעה למציע  בד בבד עם 7.5.1

, טפסי הנדרשים הביטוח אישוריובכלל זה נספחי ההסכם, המצאת , המציע להמציא לידיה

וכן כל פרט נוסף הנדרש למזמינה לצורך הסדרת ההתקשרות עם  במערכת חדש ספק פתיחת

 . המציע הזוכה

 חוכ ייפויואישור הוועדה  קבלתהינו  ,הסכםהלכניסתו לתוקף של מוקדם  תנאיכאמור לעיל,  7.5.2

 סיבה מכל, ההתקשרות תקופת במסגרת ופסקיח וכה ייפויבמידה וכמו כן, )כהגדרתו לעיל(. 

 , יהא בכך כדי להביא לסיום ההתקשרות. חודשיו/או לא  שהיא

, מטעמה החתימה מורשי באמצעות, המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף ההסכם כניסת 7.5.3

על ידי המציע הזוכה, לעיל  כאמורכלל האסמכתאות הנדרשות  המצאתלאחר  ההסכם על

 כנדרש.

ימי עסקים ממועד קבלת  10בתוך  לעיל כאמור המוקדמים תנאיםלא עמד המציע הזוכה ב 7.5.4

, לפי שיקול דעתה המזמינה, תהא רשאית , או מועד אחר שקבעה המזמינההודעת המזמינה

המקדימים. למציע  התנאיםהבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר 

ותר ובעצם הגשת הצעתו הוא מו מזמינהשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי ה

ביטלה  .בקשר עם ביטול זכייתו כאמור מזמינהעל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ה

המזמינה את זכייתו של המציע כאמור לעיל, תהיה רשאית המזמינה לפנות למציע או 

שזכייתו בוטלה( ולהכריז עליו לאחר הצעת המציע הזוכה )למציעים הבאים במדרג ההצעות 

 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי. וכזוכה במקומו, הכ

  



 

 

 8 פרק

 המציע התחייבויות 8

תשומת לב המציעים מופנית להתחייבויות המציע המפורטות בהסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע מהאמור, 

 במסגרת התחייבויות המציע, יכללו הנושאים הבאים: 

 המציע עובדי 8.1

עובדים ומועסקים במסגרת  המציע מתחייב כי כל עובדיו ומועסקיו לצרכי ביצוע הליך זה, הינם

 ולא של ענבל וכן פועלים עפ"י כל חוקי ההעסקה כמתחייב מכל חוק. מציעהארגונית של ה

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות 8.2

המציע בלבד הינו אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה המציע לבדו 

או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות הסכם זה. אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, 

אם על אף האמור תחויב ענבל כדין, לשאת בחבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה על כך 

  המציע באופן מלא ומיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל.

 במציע עדכונים או/ו שינויים לגבי המציע של דיווח חובת 8.3

מחויב לעדכן את המזמינה בכל שינוי שיחול באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או  המציע

הנתונים שהגיש במסגרת ההצעה על נספחיה ובכלל זה כל פרט בשינוי מצבת עורכי הדין במציע 

ו/או שינוי כלשהוא במבנה המציע ו/או כל שינוי במציע שיכולות  שייתנו את השירותים המבוקשים

שלכות לגבי מתן השירותים המבוקשים ובכלל זה שינוי באי עמידה באחד מתנאי הסף להיות לו ה

במסגרת הזמנה זו. לאחר קבלת הודעה בכתב מהמציע לגבי שינוי כאמור לעיל, למזמינה יהיה שיקול 

קבלת השירותים  הפסקתהצעתו להליך או  דחייתהדעת הבלעדי להחליט כיצד לפעול ובכלל זה 

 מהמציע. 

 סודיות שמירת 8.4

ללא המציע לא ימסור המציע מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע הליך זה. 

 מציעהרשאה מהנהלת ענבל כל ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על ה

 . 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים 

יחתום בעצמו ויחתים את המועסקים על ידו וכל אחר מטעמו ם בנוסף, כל אחד מהמציעים הזוכי

  .להסכם ׳זנספח , על כתב התחייבות לסודיות בנוסח המצורף כםשירותיההלוקח חלק במתן 

  זכויות הסבת איסור 8.5

המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את חובותיו 

 זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של ענבל.לפי תנאי הליך 



 

 

 ביטוח 8.6

  נספחמפורט בכ נדרשיםאת הביטוחים ה ערוךבאם יזכה בהליך יהא עליו ל כיהמציע מתחייב 

. כתנאי מוקדם לחתימת ישראל מדינתאו /ולטובתו ולטובת ענבל  סכםלה נספח ג'כורף המצ

 להסכם נספח ג'כ המצורף עריכת ביטוחים להציג לענבל את מסמך אישורההסכם, המציע יידרש 

 במכתב שיינתנו להנחיות בכפוף או הזכייה מכתב קבלת מיום ימים 10 תוך המבטחים"י ע חתום

כאשר גבולות ו ,הביטוחיםכאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים בנספח  ,הזכייה

דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת כל הסתייגות לגבי . זה בנספחהאחריות לא יפחתו מהמצוין 

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך.  לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות 

 לדרישות הביטוח.

  

  



 

 

  9 פרק

 תנאים כלליים 9

 ההליך מסמכי של עדיפות סדר 9.1

ביצוע ההליך כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך. במקרה של סתירה בין מסמכי ההליך  9.1.1

 השונים, על נספחיהם, יהיה סדר העדיפות ביניהם בסדר המפורט להלן:

 ;הסכםה –עדיפות ראשונה  9.1.1.1

 ;מסמך זה -עדיפות שנייה  9.1.1.2

 .יתר מסמכי ההליך -עדיפות שלישית  9.1.1.3

על אף האמור לעיל, בכל מקרה של הוראות סותרות, תגבר ההוראה שיש בה להטיב ביותר  9.1.2

 עם ענבל.

 עניינים ניגוד עדרהי 9.2
 :מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות מזמינהה

)לרבות דירקטור או מנכ"ל(, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים  מזמינהאורגן ב

לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

 .בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –" רובקיוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "

זה ו/או חשש  הליךנשוא  השירותיםמציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם 

את אישורה  המזמינהלא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה  – המזמינהלניגוד עניינים בינו לבין 

   לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 חל דין 9.3

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, 

 והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו יעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

 השיפוט סמכות 9.4

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים להליך זה, או בכל תביעה הנובעת מהליך 

 תל אביב יפו והמרכז.  באזורניהול הליך זה, תהיה בבתי המשפט 

 בהליך ההשתתפות הוצאות 9.5

בגין הוצאות  מהמזמינההמציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי 

 .מכל סיבה שהיא הליךה ביטול של במקרה לרבותאלה, 



 

 

 בלבד אחת יישות ידי על הצעה הגשת ;בודדת הצעה 9.6

, או הנשלט על מציעכל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט ב

" כאחזקה של שליטהידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית  50%-מ למעלהבמציע ו/או החזקה של  מהזכויות 50%-למעלה מ

  .מהדירקטורים 50%-או הזכות למנות יותר מ

למען הסר ספק, מובהר כי לא ניתן להגיש  לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

המבקשות לחבור יחדיו שתי ישויות משפטיות  של( Joint Ventureהצעה באמצעות מיזם משותף )

 זה. הליךבמסגרת לצורך הגשת ההצעות 

          

 

 בכבוד רב,  

 מ"בע לביטוח חברה ענבל

  



 

 

 

 ' להזמנהאספח נ

 תצהירים מסמך      

 להחתימו, להדפיסו יש הטופס מילוי לאחר. יד בכתב ולאנספח זה באמצעות מחשב  למלא ישכללית:  הערה

 .זה ממסמך פרט כל לשנות אין כי ובהר. יההצעה ממסמכי כחלק ולצרפו כדין

"ד/מר/גב' ועו"ד/מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, עואני הח"מ, 

___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו 

בזאת  יםלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ יםאהיה/נהיה צפוי/להצהיר את האמת וכי 

 בכתב כדלקמן:

שם משרד עורכי הדין( לחתום על  –" המציעאני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "

הקרן  עבור ברכשירותים משפטיים לעובדים בתחום הל 04/2022מס משלים הליך לתצהיר זה בתמיכה להצעה 

 (.בהתאמה", המזמינה"-" והליךהענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת

 :המציע פרופיל .1

  _______________: _____________________________המציעשם  .1.1

 המציעכתובת  .1.2

 _______________ומספר: ___________________________ רחוב

 _______________:__________________________________עיר

 ____________   __:_________________________________מיקוד

 __________________________.ד._______________________ת

 : ____________________________________המציע במשרד טלפון .1.3

 ___________________________________:  מציעשם איש הקשר ב .1.4

 תפקיד איש הקשר במציע: _________________________________

 מס' טלפון נייד של איש הקשר במציע: _________________________ .1.5

 _____________________ :במציע הקשר איש מולדוא"ל להתכתבויות  .1.6

 

 

 השירותים למתן הנוגע ולכל להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחו בלבד זו מייל לכתובת, לבכם לתשומת

 .המבוקשים

  



 

 

 חברות בלשכת עורכי הדין .2
העוסקים בעריכת דין במציע רשומים כדין כחברים בלשכת עורכי הדין, והינם בעלי רישיון  כלמצהיר כי  הנני

  .להליך ההצעה הגשת למועד נכוןעו"ד בתוקף 

 עורכי הדין המוקצים מטעם המציע ותק .3

, תחום הרכבמצהיר כי  כל אחד מעורכי הדין במציע אשר יעניק את השירותים המשפטיים לעובדים ב הנני

ועד  1.1.2017, החל מיום הרכבהינו בעל ותק של לפחות שלוש שנות ניסיון כעו"ד )לא כולל התמחות( בתחום 

 :להלן טכמפורלמועד האחרון להגשת ההצעות להליך, 

 הרכב"ד בתחום כעו ניסיון שנות המוצע"ד עוה שם

 _____ שנות ניסיון. בשנים: ____________ 

 _____ שנות ניסיון. בשנים: ____________ 

 _____ שנות ניסיון. בשנים: ____________ 
 

 ניסיון מקצועי של המציע .4

הרכב וזאת בחמש השנים האחרונות שקדמו בתחום תיקים  50במסגרת המציע נוהלו לפחות הנני מצהיר כי 

 , כמפורט בטבלה שלהלן:למועד האחרון להגשת הצעות להליך

תיק אחד יוגדר ככולל את כל ההליכים המשפטיים בכל הערכאות, לרבות ערכאת ערעור בביהמ"ש המחוזי 

כאות הוא ייחשב והעליון, בקשות שונות, כתבי בית דין, הליכי ביניים וכיוצ"ב )אם תיק מתנהל במספר ער

 כתיק אחד(.

 

מספר 
 סידורי

שם מלא של עורך 
הדין המייצג את 

 התיק

 מספר התיק
והערכאה 

 הדיוני

השנים בהן 
הוענקו 

השירותים 
 ע"י עוה"ד

עילת 
נושא /התביעה

 תביעה

 תוצאה בהליך

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       



 

 

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

31.       

32.       

33.       

34.       

35.       

36.       

37.       

38.       

39.       

40.       

41.       

42.       

43.       

44.       

45.       

46.       

47.       

48.       

49.       

50.       

51.       

 

 

 

 

 

 



 

 

 מספר תיקים שבוצעו במסגרת המציע .5

)יש לציין מספר( תיקים במהלך  _____ סך הכול המציע מצהיר בזאת כי בחמש השנים האחרונות טיפל ב
 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. השנים האחרונות חמש

הרכב עבודה עם חברות ביטוח/ציי רכב לרבות ענבל/גופים מוסדיים בתחום  .6
 )רכוש(

חברות ביטוח/ציי רכב לרבות ענבל/גופים במתן שירותים ל קודםהינו בעל ניסיון מצהיר בזאת כי המציע 
 מוסדיים בתחום הרכב )רכוש( כדלקמן:

שם חברת הביטוח/ ציי  מס"ד
 הרכב/גוף מוסדי

 משנה ..עד לשנת... מספר שנות ניסיון

    

    

    

    

 המלצות .7

  עבור המציע עצמו ממליציםאנא ציין שמות שלושה. 

  .המזמינה תבדוק שתי המלצות לפחות מתוך הרשימה שתוגש, אשר ייבחרו לפי שיקול דעתה הבלעדי 

  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להעניק ניקוד במסגרת אמת מידה זו גם על בסיס מידת שביעות

 מות  )יחשב כהמלצה אחת בין השתיים(.הרצון של המזמינה מאופן ביצוע התקשרויות קוד

  המלצתו  –במידה והממליץ ישיב על אחת משאלות ענבל כי אינו יודע/אינו זוכר/לא רלוונטי מבחינתו

 תבוטל כולה וענבל תפנה לממליץ הבא.

שם הממליץ )פרטי 
 ומשפחה(

 "לדוא כתובת טלפון נייד של הממליץ שם הלקוח/חברה

    

    

    

    

  



 

 

 עיון זכות .8

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי על המציע לציין למסמכי ההזמנה,  4.4לאמור בסעיף  בהתאם 
יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלה בהצעה המציע מובהר בזאת, כי  או סוד מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, . מובהר כי זכות הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה
 לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

נימוק מפורט לסיבה כי  סוג המסמך מס"ד

מסמך זה מהווה סוד 

 מסחרי

   

   

   

 

 החתימה של המציע מורשי .9
 החתימה במציע הינם: מורשי

 

_______________ __________________ _________________  

 מס' ת.ז.    תפקיד בחברה/תאגיד           שם פרטי ומשפחה     

______________ __________________ _________________  

  מס' ת.ז.   שם פרטי ומשפחה                תפקיד בחברה/תאגיד 

 כללי תצהיר .10
מכתבי ההבהרות, ככל  את קראתי וכינספחיה  עלזמנה זו ה מסמכיהנני מצהיר כי קראתי את  .10.1

 מסמכי בכל המפורטים והדרישות םתנאיה כלההליך, וכי ידועים וברורים לי  במסגרת שפורסמו
, וכי הבנתי את מהות ותכולת השירותים אליו שצורף ההתקשרותהסכם  לרבות, נספחיו כל על, ההליך

"ל. הנ והדרישותהתנאים  לכלאת השירותים למזמינה בהתאם  להעניק בזאת מציע אניהמבוקשים, ו
הסכם ההתקשרות והכל  תנאי, לרבות ההליךמהווה הסכמה מראש לכל תנאי  מיטעהגשת הצעה מ

 בלא שינוי ו/או תוספת.

 יהצעת תמצהיר כי טרם הגש הנני, כן כמו. להליך שנקבעותנאי הסף  כלכי המציע עומד ב מצהיר הנני .10.2
את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תילרשותי מלוא המידע האפשרי, בדק והועמד תי, קיבלזו

פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל  נתיו/או לא הב תילי כל טענה כי לא ידע אין
 פרטיו וחלקיו.

מצהיר ומתחייב כי אם  ימסמכי ההליך. הננבאת כלל השירותים המבוקשים כמפורט  בצעביכולתי ל .10.3
לשביעות רצונכם  ההסכםו הליךהשירותים בהתאם לכל תנאי ה תתקבל הצעת המציע, נבצע את כל

, ואנו מוותרים מראש לעת מעת שיעודכנו כפי, בהסכם המפורטים לתעריפים בהתאםהמלאה וזאת 
בגין ו/או בקשר עם האמור. ידוע  המזמינהבאופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי 

הוו תמורה סופית וכוללת בגין ו/או בקשר יהמפורטים בהסכם  התעריפיםלנו ואנו מסכימים לכך ש
 במלואם. ההליךהשירותים נשוא  מתןעם 



 

 

 באופן משקפים הםמתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי  הנני .10.4
 לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי לי ידוע. ופועלו המציע את ומדויק מלא, תקף, מהימן

 .לאלתר ההצעה

, עלולים ההליךשאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי  יידוע ל .10.5
 לגרום לפסילת הצעת המציע.

 בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרולי כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע .10.6
רם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבי איני וכי זה

 למטרה אחרת כלשהי.

( יום מהמועד האחרון 90) תשעיםלי כי הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך  ידוע .10.7
ביקשה את הארכת המועד מהמציע  המזמינה( יום נוספים אם 60הקבוע להגשת ההצעות, או שישים )

 ובכתב.

ואעמוד בכל דרישות  אקייםזוכה  כמציע ואבחר במידה כי בזאת מתחייב הנני: מחשוב דרישות .10.8
כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת  למשך' להסכם, הכמפורט בהסכם, ובפרט בנספח  המחשוב

 בהזמנה המפורטות הדרישות בכלל לעמוד עלי יהיה כי לי ידוע. שתוארך ככלההתקשרות המוארכת, 
את מערכות המחשוב כאמור  ההתקשרות תקופתפעיל ולתחזק בכל זה להחזיק, לה ובכלל, ובהסכם

כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות  במשךמתחייב בזאת לעמוד  הנניכן,  כמובהסכם. 
המוארכת )ככל שתוארך( בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות 

 המוחזקות על ידי כדין. 

מציע, עובדיו, ו/או כל מי מטעמו לקיים במהלך תקופת ההתקשרות מתחייב כי האבטחת מידע: הנני  .10.9
ותקנותיו ובפרט את  1981 –את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת

הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד  , 2017 -תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז
 .ת ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייברהמשפטים וכן הוראות והנחיו

כמפורט  נדרשיםאת כלל הביטוחים ה אקייםזוכה  כמציע ואבחר במידה כי: הנני מתחייב ביטוח .10.10
 ההתקשרות תקופתאו /ו ההתקשרות תקופת כל למשך להסכם' ג כנספח המצורף הביטוח באישור

  .שתוארך ככל, המוארכת

כמפורט להלן  הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הנםהנתונים ו/או המסמכים  .10.11
 :ובהתאם הוגשה בנוסף להצעה המקורית גם הצעה מושחרת ללא פרטים אלו

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________   

 תצהיר המציע על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .11
 מצהיר בזאת כי: הנני

 גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם -ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם-או מי שנשלט על המציע .11.1
(, לא הורשע 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות להליךבשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה  1991-התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  –יותר לפי אותו חוק או 
 להליך; 

גם בעל השליטה בו או  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -, לרבות חבר בני האדם שנשלט עלהמציע .11.2
המציע, חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של 

ותחומי פעילותו של חבר בני אדם דומים במהותן לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם 
גם חבר בני  –המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

כמשמעותה בחוק הבנקאות  –אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית במי ששולט במתקשר )שליטה 
, ואם הורשע 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981 –"א התשמישוי(, )ר

במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה,  –בעבירה אחת לפי אותו חוק 
חלפו שלוש שנים  להליךבמועד הגשת ההצעה  –ואם הורשע בשתי עברות או יותר לפי אותו חוק 

 עד ההרשעה האחרונה. לפחות ממו



 

 

  עבודה חוקי שמירת .12
 מצהיר בזאת כי: הנני

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם  -ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם-או מי שנשלט על המציע .12.1
(, לא הורשע 1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –אחר שבשליטת בעל השליטה בו )שליטה 

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות להליךבשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה  1991-התשנ"א

ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  –או יותר לפי אותו חוק 
 להליך; 

גם בעל השליטה בו או  –ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם -, לרבות חבר בני האדם שנשלט עלהמציע .12.2
ר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, חב

ותחומי פעילותו של חבר בני אדם דומים במהותן לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם 
 גם חבר בני –המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

כמשמעותה בחוק הבנקאות  –אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית במי ששולט במתקשר )שליטה 
, ואם הורשע 1987-(, לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1981 –"א התשמ)רישוי(, 

במועד הגשת ההצעה להליך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה,  –בעבירה אחת לפי אותו חוק 
חלפו שלוש שנים  להליךבמועד הגשת ההצעה  –תי עברות או יותר לפי אותו חוק ואם הורשע בש

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג .13
לחוק שוויון זכויות לאנשים  9הנני מצהיר ומאשר כי הוסברה לי וכי אני מבין את משמעותו של סעיף  .13.1

 שוויון זכויות"(.)להלן: "חוק  1998-עם מוגבלות, התשנ"ח

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  .13.2
 .שתבוצע ככל, המזמינהימים ממועד התקשרותי עם  30החברתיים בתוך 

  במשבצת המתאימה: Xיש לסמן  .13.3
 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע.  9הוראות סעיף  ⧵

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  ⧵
 

 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100במידה והמציע מעסיק 

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם  ⧵
קבלת הנחיות בקשר לשם  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד  100במידה והמציע מעסיק  ⧵  
לחוק שוויון  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 דה וניתנו לו.  זכויות, המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במי
  



 

 

 

 סודיות  וחובתניגוד עניינים  העדרהתחייבות ל .14

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך להעדר ניגוד עניינים וחובת סודיות כדלקמן:  

 משנהה קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל הואיל

 להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר אדם וכל

 סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות סמך על וכן זו, התחייבות

 לכל ידוע והיה ברבים פורסם כי הוכחש פומבי מידע למעט ,להלן כהגדרתו המידע

 המציע אשר מידע ו/או זה כםבהס התקשרותו טרם למציע ידוע שהיה מידע ו/או

 מוסמכת. רשות של צו ע"פ ו/או דין כל פי על ע"פ לגלותו נדרש

 אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל

 כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי יבוא או לחזקתי

 סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,  ,ומרח דעת, חוות תכתובת, לרבות

 מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי

 לחוזה בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים,

 אליו, להגיע יכול הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או

 העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה בעל בין

 נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר בין מידע לאצור

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים

 שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל

 הגשת ללא החוזה, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או דםא לכל

 נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך ענבל נציג אישור

 ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות

 : כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני ,לזאת אי

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

  עניינים ניגוד העדר .14.1

 כלפי הןכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ב להיותמצהיר כי אמנע  מ הנני .14.1.1

 החל ממועד תחילת עבודתי עם המזמינה.  ובחוזה ההזמנה במסמכי כאמור המזמינה

 ליתןאהיה רשאי  לאשירותים היחתם חוזה למתן שי לאחר לי ידוע כי בזאת מצהיר כן כמו .14.1.2

"ד ו/או את השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, בתביעות נגד המדינה בתחומים בהם חוו

עוסקת ענבל כמנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה ואף לא אקיים שיתוף פעולה עם 



 

 

כנגד ענבל, למעט במידה  תביעות המגישיםחברות ביטוח, סוכנויות ביטוח וגופים אחרים 

 לאישור ענבל מראש ובכתב. בעניין שתופנה בקשה 

 סודיות חובת .14.2

סודיות לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע  לשמירתמצהיר כי אהיה אחראי  הנני .14.2.1

על ידי  המבוקשיםתן השירותים לידיעת כל אדם שאינו מטעם המזמינה ואינו קשור למ

 המזמינה והכל כמפורט בתצהיר. 

 .במציע העובדים לכל בקשר סודיות על לשמירה אחראי אהיה כי מתחייב הנני .14.2.2

 עדר הרשעותה .15

הנני מצהיר כי כל השותפים במציע וכל עובדי המציע הינם עצמאיים, בלתי תלויים ואינם  .15.1.1

 בניגוד עניינים ו/או חשש לכך, כלפי המזמינה וכלפי עובד אותו ייצגו. נמצאים 

מצהיר כי כל השותפים במציע וכל עובדי המציע לא הורשעו בעבירה פלילית או עבירה  הנני .15.1.2

משמעתית על פי חוק לשכת עורכי הדין והכללים מכוחו, למעט עבירות תעבורה, או שחלפה 

-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א תקופת ההתיישנות ביחס לעבירת הנ"ל

, וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה מהעבירות המנויות לעיל ולא 1981

מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה, למעט בעבירות תעבורה, והכל כמפורט 

 בתצהיר. 

רלוונטי למתן השירותים המבוקשים המציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי ה .15.1.3

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  14 -ו 8במסגרת מכרז זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים 

.יובהר כי המציע לא יידרש למסור מידע בנוגע להרשעות שהתיישנו או נמחקו 1981 –תשמ"א 

 ותיקים שנסגרו.

1 



 

 

 2 עסק בשליטת אישה .16

אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת  נדרש להמציאמציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה"  3 

"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת  אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; 4 

 5 (.1992 -המכרזים, תשנ"ב

 6  אי תיאום הצעה במכרז .17

על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  ההוחלטהצעה שהוגשה על ידי ה .17.1.1 7 

 8 מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או ההצעה שהוגשה על ידי  .17.1.2 9 

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

 11 הגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מל .17.1.3

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .17.1.4 12 

 13 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  .17.1.5 14 

 15 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 16 חקיקה בתחום העסקת עובדים לקיום התחייבות .18

 17 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי, זה הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 18 בעת שהם כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 19 תקופתאו /ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת

 20 לרבות: המוארכת ההתקשרות



 

 

 21 .1959 – ט"תשי, התעסוקה שרות חוק .18.1
 22 .1959 – א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק .18.2
 23 .1976 – ו"תשל, מחלה דמי חוק .18.3
 24 .1950 – א"תשי, שנתית חופשה חוק .18.4
 25 .1954 – ד"תשי, נשים עבודת חוק .18.5
 26 .1965 – ו"תשכ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק .18.6
 27 .1953 – ג"תשי, הנוער עבודת חוק .18.7
 28 .1953 – ג"תשי, החניכות חוק .18.8
 29 .1951 – א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק .18.9

 30 .1958 – ח"תשי, השכר הגנת חוק .18.10
 31 .1963 – ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק .18.11
 32 .1995 – ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק .18.12
 33 .1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק .18.13
 34 .2002 – ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק .18.14
 35 .1959 – ט"תשי, התעסוקה שירות חוק .18.15

 36 

 37 אמת: דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי, זהו

 38 

______________     ____________________ 39 

 40  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 41 

 42 המצהיר חתימת       ת.ז.            

______________     ____________________ 43 

 44  מלא שם                           תאריך             

______________    ____________________ 45 

 46 חתימת המצהיר      ת.ז.             

 47 

 48 אישור עו"ד

הח"מ _____________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי בתאריך _____________ הופיע/ו בפניי:  אני 49 

_____________המוכר/ים לי אישית ואשר זיהה/ו את עצמו/ם באמצעות ת.ז.  ו___________  50 

(, ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם להצהיר את בהתאמה.ז. _______________)ות____________  51 

לעונשים הקבועים בחוק, הצהיר/ו הצהרתו/ם דלעיל  ייםיעשה כן, יהיה/ו צפוי/האמת וכי באם לא  52 

 53 וחתם/מו עליה בפניי.

_________       ______________________ 54 

 55        שם עורך הדין                תאריך    

_________      ______________________ 56 

 57   הדין עורך של וחותמת חתימה       רישיון מספר

 58 



 

 

 59 ' להזמנה בנספח 
 60 

 61 הסכם התקשרות
 62 

 63 2022שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש_____ בשנת 

 64 

 65 ענבל חברה לביטוח בע"מ      ב י ן:
 66 מרחוב ערבה      
 67 282קריית שדה התעופה, ת.ד.      
 68 70100נתב"ג      
 69  "ענבל"()להלן:      

 70 ;מצד אחד 
 71 _________________שם המשרד:    ל ב י ן :

 72 _______________ח.פ. / ע.מ. / ת.ז.
 73 ____________________כתובת: 
 74 _________פקס:; _______טלפון: 
 75 _____________________דוא"ל:
 76 ("עורך הדין")להלן: 

 77 ;מצד שני    
 78 

(, פרסמה הזמנה להציע הצעות למתן "הקרן"וענבל, מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן:  הואיל: 79 

להסכם(  נספח א', המצ"ב כ2022/04מספר משלים )הליך  בתחום הרכבשירותים משפטיים לממשלה  80 

 81 בהתאמה(; "השירותים המבוקשים" –ו "ההליך" ו/או  "ההזמנה")להלן: 

 82 

ועורך הדין הגיש הצעה במענה להזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של עורך הדין במסגרת  והואיל:  83 

 84 זה;ההליך, בחרה בו ענבל, יחד עם מועמדים נוספים, למתן השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם 

 85 

ל כמפורט והכוענבל מעוניינת להתקשר עם עורך הדין לצורך מתן השירותים המבוקשים כקבלן עצמאי,  והואיל: 86 

 87 בהסכם זה להלן; 

 88 

ובכל הנוגע למתן שירותים משפטיים למדינה, עורך הדין מודע לכך, כי הסכם זה ייחתם על ידי ענבל  והואיל: 89 

אישור להעסקת עורך הדין ע"י הוועדה להעסקת קבלת עם זכייתו של עורך הדין, רק בכפוף ולאחר  90 

 91 בנספח א' להסכם; םח, כהגדרתועורכי דין פרטיים וכן קבלת ייפוי הכ

 92 

ועורך הדין מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף שנדרשו ממנו כמפורט בהזמנה והינו בעל הידע, הניסיון  והואיל:  93 

והמיומנות והאמצעים הדרושים על מנת לתת את השירותים המבוקשים, כמפורט בהסכם זה על  94 

כם אינו פוגע בזכויות צד שלישי נספחיו, וכי מתן השירותים המבוקשים שיינתנו על ידו בהתאם להס 95 

 96 כלשהו;

 97 

ל בתנאים המפורטים וועורך הדין מעוניין להעניק לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכ  והואיל: 98 

 99 בהסכם זה להלן;

 100 



 

 

ועורך הדין מודע לכך, כי אין בחתימת ענבל על הסכם זה משום התחייבות של ענבל להעביר תיקים   והואיל: 101 

הדין, בין בכלל, ובין בהיקף כלשהו וכן, כי השירותים המבוקשים יסופקו לענבל גם  לטיפולו של עורך 102 

 103 ;בהליך קודם שפורסםמשרדים שזכו  וכןזה  על ידי זוכים נוספים בהליך

 104 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ויחסיהם  והואיל: 105 

 106 ים המשפטיים.המשפטיים בקשר למתן השירות

 107 
 108 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 109 

 110 והגדרות פרשנות מבוא, .1

 111 (."ההסכם" )להלן: ממנו נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 112 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.2

 113 ובכל בו המפורטים לנושאים ביחס הצדדים בין והמלא היחיד ההסכם הינו נספחיו על זה הסכם .1.3

 114 עליו. חתימתה ולאחר ההסכם עקב הדין עורך לטיפול תמסור שענבל המבוקשים לשירותים הנוגע

 115 אלה למעט תקפים, יהיו לא זה להסכם שקדמו והמסמכים ההסדרים ההבטחות, המצגים, כל

 116  זה. בהסכם במפורש שאומצו או בהליך, הדין עורך של כייתולז בסיס היוו אשר

 117 לו. ונספח מההסכם נפרד בלתי חלק שהינה ההזמנה מהוראות לגרוע כדי זה הסכם בהוראות אין .1.4

 118 ליישב מאמץ ייעשה ההסכם, נוסח לבין ההזמנה נוסח בין התאמה אי ו/או סתירה של מקרה בכל

 119 נוסח יגבר ההסכם, נוסח לבין ההזמנה נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות הנוסחים. שני בין

 120  הצדדים. את המחייב כנוסח ההסכם נוסח את ויראו ההסכם,

 121 הגדרות .2

עורך הדין ו/או 

 המשרד:

עו"ד או שותפות עו"ד או חברת עו"ד הרשומים כדין בישראל )באם רלוונטי(  אשר 

וענבל חתמה עמו על הוכרז כמציע זוכה במסגרת ההליך, קיבל על כך הודעה מענבל 

 ההסכם.

 ח מהיועץ המשפטי לממשלה.וייפוי כ ח: וייפויי כ

הוועדה להעסקת 

 עורכי דין פרטיים

 ו/או הוועדה:

משרדי  בקשות להתקשרות עםן ולאשר וחבועדה במשרד המשפטים אשר תפקידה ל

 עורכי דין פרטיים לצורך מתן שירותים משפטיים למדינה.

 המכרזים של ענבל.ועדת  וועדת המכרזים:

עורכי דין/עורכי הדין 

 במשרד:

עורכי דין שכירים במשרד שעורך הדין מייעד למתן השירותים המבוקשים 

 בתחום/תחומים בהם זכה.

 הסכם זה על נספחיו.  ההסכם:



 

 

השירותים 

 המבוקשים:

 מכלול השירותים שיסופקו על ידי עורך הדין כמפורט להלן בהסכם.

 ישראל.מדינת  המדינה:

נציג ענבל לצורך 

 ההסכם:

מנכ"ל ענבל ו/או סמנכ"ל ביטוח בחברת ענבל או כל מי שימונה מטעמם לצורך ביצוע 

 הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול עורך דין.



 

 

 122 ההסכם נספחי .3

 123 ההצעה הגשת במעמד כי יובהר זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים להלן המפורטים המסמכים .3.1

 124 מיום ימים 10 תוך הדין עורך ידי על יוגש ג' נספח – האמורים מהנספחים אחד אף לצרף צורך אין

 125 הנספחים שאר כל ה.יהזכי מכתב במסגרת יתבקש בו במועד ו/או מענבל הזכייה הודעת קבלת

 126 ההסכם(: על ענבל חתימת במעמד ויצורפו הדין עורך בפני יוצגו

 127 ההזמנה; – נספח א' להסכם .3.1.1

 128 עורך הדין על בסיסה זכה במסגרת ההליך; ההצעה של  - נספח ב' להסכם .3.1.2

ימים מיום  10אישור עריכת ביטוחים )יוגש על ידי עורך הדין תוך  - נספח ג' להסכם .3.1.3 129 

 130 יה(;יקבלת הודעת הזכייה מענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת מכתב הזכ

 131 הנחיות העבודה )יובהר כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת לעת(; - נספח ד' להסכם .3.1.4

 132 תעריף שכ"ט )יובהר כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת לעת(; - פח ה' להסכםנס .3.1.5

 133 דרישות מחשוב; - נספח ו' להסכם .3.1.6

 134 כתב התחייבות לשמירה על סודיות. - נספח ז' להסכם .3.1.7

 135 ההתקשרות מהות .4

 136 הכוללים משפטיים שירותים קבלת לצורך בלעדי, לא באופן הדין, עורך עם בזאת מתקשרת ענבל .4.1

 137  .זה בהסכם כמפורט הרכב בתחום משפטיים בהליכים טיפול

 138 את הדין מעורך להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר ספק, הסר למען .4.2

 139 נוספים זוכים ידי-על גם יסופקו המשפטיים תיםהשירו כי וכן מסוים בהיקף ו/או בכלל השירותים

 140 והבלעדי, המקצועי דעתה שיקול פי על ענבל, כי מובהר כן .הקודם מההליך זוכים ידי על וכן בהליך

 141 זאת ובמקום השירותים, מתן לצורך בהליך הזוכים המציעים מבין למי לפנות לא רשאית תהא

 142 היו יכולים אשר כלשהם שירותים מתן עם בקשר אחרים תחרותיים הליכים לערוך ו/או להתקשר

 143 לוהכ כך, לצורך אחר גורם כל עם להתקשר או זה, הסכם ו/או ההליך במסגרת מבוצעים להיות

 144 בלעדיות תוענק לא הזוכה למציע כי מפורשות מובהר לכך, בהתאם דין. כל להוראות בהתאם

 145 .לשירותים ביחס ענבל ידי על כלשהי

 146 אחר, דין עורך לטיפול ולהעבירו הדין, עורך מידי תיק להוציא שאית,ר  ענבל בתיק, הטיפול במהלך .4.3

 147 התיק שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול לפי

 148 עניינו, רגישות או התיק, של מורכבותו או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין ,חיונית

 149 עורך מידי תיק להוציא  ענבל רשאית כן הבלעדי. דעתה לשיקול התאםב אחר, ראוי טעם מכל או

 150 ו/או מקצועיותו זה ובכלל התיק מניהול שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרה כאמור,  הדין

 151 לאופן בקשר ענבל עם מחלוקת ו/או בתיק פשרה לקדם יכולתו ו/או בתיק מו"מ בניהול יכולותיו

 152 המשפטיים השירותים מתן איכות ו/או בתיק מטיפולו הלקוח רצון שביעות חוסר ו/או התיק ניהול

 153 בתיק.



 

 

 154 דעתה שיקול פי-ועל ענבל לצרכי בהתאם תעשה הדין עורך ע"י לטיפול  תיקים הקצאת על ההחלטה .4.4

 155 תחומי רגישותם, היקפם, התיקים, לסוג בהתאם היתרונות, מירב את לה להעניק במטרה הבלעדי,

 156 לאיכות לעת מעת ענבל הערכת פי על בהם, לטיפול דין עורך של תוהתאמ ומידת מיוחדים מומחיות

 157 עבודתו בתיקים, טיפולו איכות מקצועיותו, היתר, בין הדין, עורך ע"י המבוקשים השירותים מתן

 158 השירותים מתן של הכוללת מהאיכות ענבל של רצונה שביעות תיקים, לקבלת סירוב ענבל, מול

 159  .לנכון שתמצא כפי שהיא סיבה מכל או המשפטיים

 160 מסוים דין לעורך עדיפות לתת הזכות שמורה לענבל לעיל, האמור מן לגרוע שמבלי ידוע הדין לעורך .4.5

 161 לרבות הרלוונטיים, המשפטיים ההליכים לאופי הנוגעים שונים שיקולים בשל אחר דין עורך על

 162 לצרכי בכפוף והכל נוספים, רלוונטיים םושיקולי ניסיון מומחית, ידע, גיאוגרפיים, מיקום בשל

 163 כלשהוא דין לעורך יתרון יינתן בו מצב וייווצר יתכן אלו במקרים הבלעדי. דעתה ולשיקול ענבל

 164 במסגרת יותר גבוה דורג האחר הדין שעורך אף על וזאת אחר דין עורך פני על בארץ מסוים מאזור

 165  ההליך.

דורג ו הסף בתנאי עמד רשא, יותר או אחדע מצילשומרת לעצמה את הזכות לפנות  המזמינה .4.6 166 

וזאת בתוך תקופה  "(כשיר נוסףבהליך )להלן: " יםכזוכ ושהוכרז יםבמדרג ההצעות לאחר המציע 167 

, על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, שלא תעלה על שנתיים ממועד הכרעת המכרז 168 

ליתן השירותים על פי הצעתו ובכפוף לכך כי המציע עומד בתנאים ובדרישות המכרז וכי הסכים  169 

 170 . זמנהלה 7.4סעיף יחולו הוראות  כאמור במקרההמקורית. 

 171 להיקף ו/או בהליך הזוכים הדין לעורכי תיקים להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר .4.7

 172 וצרכיה. הבלעדי דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה

 173 המבוקשים השירותים .5

 174 רכב;ל םלנזקי הנוגע בכל שלישיים מצדדים בתביעות הגנה ובמתן השבה בתביעות טיפול .5.1

השירותים המבוקשים, כוללים את כל הכרוך בניהול ההליך המשפטי עד תומו, באותה ערכאה בלבד  .5.2 175 

בתחומים בהם נבחר לתת את השירותים המבוקשים ובכפוף לאמור לעיל. טיפול בהליך ערעור או בקשת  176 

 177 שור לאחר קבלת אירשות ערעור, בתום ההליך אשר נמסר לטיפולו של עורך הדין בערכאה הראשונה, יהא 

 178 מענבל ולפי שקול דעתה הבלעדי. 

הטיפול המשפטי יינתן על ידי עורך הדין ו/או עורכי הדין השכירים בלבד כפי שהוצעו על ידי עורך הדין  .5.3 179 

 180 בהליך, ולא על ידי מי מטעמם. 

הטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם, בדרישות נוהל העבודה כפי שימסרו מעת לעת על ידי  .5.4 181 

 182 ע הוראות והנחיות ענבל. ענבל, וביצו

הטיפול המשפטי כולל גם אחריות על כל ההיבטים הטכניים והמנהלתיים הנדרשים לביצוע השירותים  .5.5 183 

הזמנת חוות דעת ממומחים, המשפטיים, לרבות צילום, העתקה, סריקה, ניהול פגישות, זימון עדים,  184 

 185 נסיעות וכו'. 

למשך כל תקופת ההתקשרות כל האמצעים  כמו כן עורך הדין מצהיר ומתחייב כי יהיו ברשותו .5.6 186 

המנהליים, מחישוביים, ארגוניים ומשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים המבוקשים באופן מלא  187 

 188 לרבות תוכנות משפטיות.



 

 

בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים יהא על עורך הדין, במידת הצורך, לספק לענבל, שירותים  .5.7 189 

שר לתחום המוצע, כגון יעוץ ו/או חוות דעת בתחום המוצע, והכל משפטיים נוספים ו/או נלווים בהק 190 

 191 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכיה.

גביית עדות מנהג הרכב הממשלתי, ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש,  .5.8 192 

כתבי הגנה/תביעה,  הגשת הערכות סיכון, הגשתישיבות עם נציגי היחידות הממשלתיות הרלוונטיות,  193 

דין בהתאם לצורך ובכלל זה הליכי ביניים ובקשות -הגשת הודעות לצדדים נוספים, הגשת כתבי בי 194 

מומחים ו/או יועצים לצורך הגשת חוות דעת מקצועיות במסגרת פנייה לביניים, הכנת עדים ומומחים,  195 

ידי ענבל,  עלכן מעת לעת , כפי שיעודלתעריף שכר הטרחהכפוף התאם ובהליכים לבית המשפט )והכל ב 196 

ליום התשלום(, הגשת תצהירים וחוות דעת, הופעה בבית משפט, ניהול , העדכני הבלעדי דעתה שיקול לפי 197 

הליכי חקירה, סיכומים, ניהול הליכי גישור ובוררות וכיוצא בזה, וכן טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה  198 

וכן הגשת בקשות ותגובות  וביצועו סכום פסק דין ו/או משלוח מכתבי דרישה לקבלת הוצאות משפט  199 

 200 לאחר מתן פסק הדין ככל שנדרש.

עורך הדין מתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות במצטבר בדרישות המחשוב  - מחשוב ותדריש .5.9 201 

 202 . להסכם נספח ו'בהמפורטות 

, ייצוג בשלב ההוכחות, יינתן על ידי עורך הדין ההזמנהמבלי לגרוע מתנאי  -ייצוג בשלב ההוכחות   .5.10 203 

ותק הוהינם לפחות בעלי עומדים בתנאי הסף שנקבעו בהזמנה, וו/או עורכי הדין במשרד, אשר  204 

מבלי לגרוע מן האמור, על עורך הדין )לפחות אחד . ש בתנאי הסף המפורטים בהזמנההנדר 205 

 206 .מהשותפים במשרד( לפקח על ההתנהלות המקצועית של כל תיק

הטיפול  המשפטי יינתן על ידי עורך הדין ו/או עורכי הדין במשרד בלבד, ולא על ידי מי מטעמם והכל  .5.11 207 

בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה. יובהר בזאת, כי אין בכך כדי למנוע מעורך הדין  208 

ם להיעזר/להסתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על ידם, במתמחים ו/או עורכי דין אחרים העובדי 209 

 210 במשרד, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם קידום הטיפול היעיל בתיק.

הטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם והכל בכפוף להוראות והנחיות ענבל ולדרישות נהלי  .5.12 211 

 212 העבודה המצורפים להסכם וכפי שימסרו מעת לעת על ידי ענבל, וכפי שישונו מעת לעת על ידי ענבל. 

 213  ההתקשרות תקופת .6

 214 01 -החל ממועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים ועד ה תקופת ההתקשרות עם עורך הדין תהיה .6.1

( והכל בכפוף גם לאמור בכל הנוגע להארכת תקופת "תקופת ההתקשרות")להלן:  2026ביוני,  215 

 216 ראה לעניין זה להלן. –ההתקשרות 

מן האמור לעיל, במועד סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים על עורך הדין  להמשיך  לגרועמבלי  .6.2 217 

"סיום ההתקשרות ולטפל בתיקים פתוחים הקיימים אצלו נכון למועד סיום ההתקשרות )להלן:  218 

 219 (.בפועל"



 

 

, ההתקשרות עם עורך הדין תישאר בתוקפה עד סיום ההתקשרות בפועל אלא אם האמורלאור  .6.3 220 

ים, ענבל תחליט להעביר את הטיפול בתיק לעורך דין אחר, והכל בכפוף כן, במקרים מיוחד 221 

לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה. יובהר כי בתקופת הביניים לאחר סיום תקופת  222 

ההתקשרות / תקופת ההתקשרות המוארכת, ענבל לא תעביר תיקים חדשים לטיפולו של עורך  223 

קים שהתחיל את הטיפול בהם לפני סיום תקופת הדין. בתקופה זו יישארו אצל עורך הדין רק תי 224 

 225 ההתקשרות כאמור לעיל ויחולו, בכל הקשור אליהם ובשינויים המחויבים, הוראות ההסכם.

לפי החלטת משרד המשפטים, משך העסקת  ,בוקשיםיודגש כי בכל הנוגע למתן השירותים המ .6.4 226 

 227 לעד שש שנים.  , בכל הקשור במתן ייצוג למדינה, יוגבלהליךמשרדי עו"ד, במסגרת ה

תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ו/או להפסקת ההתקשרות: ההתקשרות עם עורך הדין  .6.5 228 

אישור להעסקת עורך הדין ע"י הוועדה לקבלת , כפופה יינה מתן שירותים משפטיים למדינהשענ 229 

 230 תנאיייפוי הכוח, מהווה אישור הוועדה וח. קבלת ולהעסקת עורכי דין פרטיים וכן לקבלת ייפוי כ

מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ולהמשך תקופת ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות בפועל.  231 

במסגרת תקופת ההתקשרות, מכל סיבה  וופסקיח וכהייפוי האישור ו/או בהתאמה, במידה ו 232 

 233 שהיא ו/או לא מחודש, יהא בכך כדי להביא לסיום ההתקשרות.

 234 :הארכת תקופת ההתקשרות .6.6

ח, להאריך את תקופת וככל שיינתן ייפוי הכולענבל שמורה האופציה, בכפוף לאישור הוועדה  .6.6.1 235 

כולה ההתקשרות, בכפוף לצרכי ענבל ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למשך עד שנתיים נוספות,  236 

 237 (."תקופת ההתקשרות המוארכת")להלן:  או חלקה

ההסכם, בשינויים כל הוראות  שרות המוארכת, תחולנה על הצדדיםבתקופת ההתק .6.6.2 238 

 239 המחויבים.

 240 ההסכם ביטול .7

 241 מוקדמת בהודעה שהיא, סיבה מכל סיום, לידי ההסכם את להביא רשאית ענבל כי בזאת מוסכם .7.1

 242 דין. לכל ובכפוף ומראש בכתב ימים 60 של

 243 ההסכם מסיום כתוצאה מטעמה מי ו/או ענבל כלפי דרישה ו/או תביעה כל תהיה לא הדין לעורך .7.2

 244 שהיא. בהסי מכל ביטולו ו/או

 245 מהוראות בהוראה שינוי צדדי, חד באופן לערוך, או ההתקשרות את לבטל רשאית תהא ענבל .7.3

 246 בהוראות מהותי שינוי המהווה כאמור, שינוי חל זאת. המחייב חקיקה שינוי חל אם ההסכם,

 247 מצדו. ההסכם הפרת ייחשב לא והדבר ההתקשרות, את לבטל הדין עורך רשאי זה, הסכם

 248 מקרה בכל ההתקשרות תקופת את לאלתר, להפסיק, צד כל של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .7.4

 249 תרופה או סעד לכל המפסיק הצד של זכותו לרבות שכנגד, הצד ידי על ההסכם של יסודית הפרת של

 250 כאמור. הפרה של במקרה המפר הצד כלפי



 

 

 251 הטיפול את לאלתר להפסיק הדין מעורך לדרוש או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל בנוסף, .7.5

 252 להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות הבלעדי, דעתה שיקול לפי יותר, או אחד מסוים, בתיק

 253 קרות על לו היוודע עם מיד לענבל יודיע הדין עורך מקרה בכל ההסכם. של יסודית הפרה המהווים

 254 להלן: המפורטים האירועים מן אחד

גרת ההליך ו/או הצהיר הצהרה במקרה בו מסר עורך הדין פרט בהצעתו שהוגשה במס .7.5.1 255 

במסגרת ההליך ו/או הסכם זה שאינם נכונים או אינם מדויקים או מטעים או מוטעים  256 

או כוזבים ו/או חל שינוי במידע שנמסר במסגרת הצעת עורך הדין והוא לא הודיע עליו  257 

 258 לענבל מיד עם קרות השינוי ו/או חל שינוי מהותי בפרט מפרטי הצעתו.

 259 עורך הדין. חל שינוי ביחידי .7.5.2

נגד מי מיחידי עורך הדין נפתחו הליכי פשיטת רגל, או הוכרז כפושט רגל, או ניתן צו  .7.5.3 260 

 261 לכינוס נכסים זמני או קבוע.

נגד עורך הדין המאוגד כתאגיד נפתחו הליכי כינוס נכסים זמני או קבוע, או הליכי פירוק,  .7.5.4 262 

 263 כתאגיד בפירוק.או הוצא נגדו צו לכינוס נכסים זמני או קבוע, או הוכרז 

 264 מי מיחידי עורכי הדין הוכרז כחייב מוגבל באמצעים. .7.5.5

נגד עורך הדין או מי מיחידי עורך הדין נפתחו הליכי חקירה פלילית, או משמעתית, או  .7.5.6 265 

 266 הוגשו נגדו כתב אישום, או קובלנה משמעתית.

ת עורך הדין או מי מיחידי עורך הדין הורשע בעבירה פלילית או משמעתית, למעט עביר .7.5.7 267 

 268 תעבורה. 

עורך הדין או מי מיחידי עורך הדין נעשה בלתי כשיר לפעולה, או חדל לפעול מכל סיבה  .7.5.8 269 

 270 שהיא.

 271 עורך הדין פעל תוך הפרת אמון לענבל ו/או למדינה ו/או לעובד אותו ייצג. .7.5.9

עורך הדין פעל בניגוד עניינים )כמפורט  בהסכם( אם באופן כללי או באופן ספציפי בתיק  .7.5.10 272 

 273 מסוים.

דין מסר את ביצוע הטיפול/ייצוג בתיק/ים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים עורך ה .7.6 274 

 275 שאינו/ם עובד/ים אצל עורך הדין.

 276 ו/או למדינה ו/או לענבל נזק והסב במידה רק, לא אך ובמיוחד, ברשלנות, שנעשה בתיק טיפול .7.7

 277 של יסודית הפרה הווהי ממש של נזק למדינה ו/או לענבל וגרם להנחיות בניגוד שנעשה בתיק טיפול

 278  ההסכם.

 279 בכתב. החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על הדין לעורך בכתב תודיע ענבל .7.8

 280 והחומר המסמכים התיקים, כלל את לענבל הדין עורך ישיב ההסכם, את לבטל החליטה וענבל היה .7.9

 281 לתיקים הקשורים וכיו"ב, ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות שהוא, ומין סוג מכל

 282   הביטול. הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם



 

 

 283 המשפטיים השירותים את ליתן הדין עורך ימשיך ההתקשרות את לבטל החליטה וענבל היה .7.10

 284 בהתאם הכול אלה, תיקים של וראוי הולם מקצועי, ניהול לצורך כנדרש שבטיפולו, בתיקים

 285 של מטיפולו התיקים הוצאת לע להחליט הזכות שמורה לענבל ונספחיו. ההסכם ותנאי לדרישות

 286  וצרכיה. הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל הדין עורך

 287 הדין לעורך ישולם לא הדין, עורך עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי יודגש, .7.11

 288  שהוא. סוג מכל תשלום או פיצוי כל

 289  :הדין עורך ביוזמת ההתקשרות הפסקת .7.12

הפסקת ההתקשרות בהסכם זה, אך ורק בהתקיים עורך הדין יהא רשאי לבקש מענבל את  290 

 291 התנאים המצטברים הבאים: 

יום  60באמצעות מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב של  -הפסקת טיפול בתיק מסוים  .7.12.1 292 

לפחות, תוך פירוט הנימוקים התומכים בבקשה. שיקול הדעת הבלעדי לאישור הבקשה  293 

 294 יהא לענבל בלבד.

צעות הגשת בקשה בכתב לענבל תוך פירוט באמ -הפסקת ההתקשרות נשוא הסכם זה  .7.12.2 295 

הנימוקים התומכים בבקשה. שיקול הדעת הבלעדי לאישור הבקשה יהא לענבל בלבד.  296 

בין יתר שיקולי ענבל, תבחן ענבל את נימוקי הבקשה, את כמות התיקים הפעילים  297 

המצויים בטיפולו של עורך הדין והשלב בו הם נמצאים וכן, אם הפסקת הטיפול כאמור  298 

תסב לענבל ו/או לקרן ו/או למדינה, נזק בלתי הפיך ו/או נזק משמעותי ובין היתר לא  299 

עקב הצורך שיעלה במינוי עורך דין אחר בשלב מאוחר בטיפול בתיקים הפעילים. בכל  300 

מקרה, תנאי להפסקת ההתקשרות יהא העברת הטיפול בתיקים בצורה מסודרת, תוך  301 

 302 רה עליו ענבל.ביצוע חפיפה, ובשיתוף פעולה מלא, למי שתו

מובהר בזאת ומוסכם על הצדדים, כי במקרים כאמור, ענבל תהא רשאית להפחית,  .7.12.3 303 

לנכות או לקזז מכל סכום המגיע לעורך הדין בנוגע לביצוע הסכם זה, את הנזקים שהסב  304 

עורך הדין לענבל ו/או לקרן הפנימית, ככל שהסב כאלה, בגין הפסקת ההתקשרות עמו  305 

 306 ידי ענבל ו/או הקרן הפנימית.-שייקבע עלוהכל בהתאם לסכום 

בין אם בוטל ההסכם ובין אם לאו, לא יעכב עורך הדין מסמך כלשהו או חומר כלשהו,  .7.12.4 307 

הנמצא ברשותו מכוח הסכם זה והטיפול בתיקים, לרבות כספים שעליו להעביר לענבל  308 

זמנה כמנהלת הקרן הפנימית ו/או לכל גורם אחר שמסיבה כלשהי, ובניגוד להוראות הה 309 

והסכם זה, הגיעו לידיו, גם לא כנגד כל תשלום המגיע לו, לטענתו, מאת ענבל ו/או לקרן  310 

הפנימית, ועורך הדין יעבירם לרשות ענבל ו/או לקרן הפנימית באופן מיידי אלא אם כן  311 

התבקש על ידי ענבל בכתב לעשות אחרת, והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל  312 

 313 פי כל דין.-ותר בזאת על כל זכות עיכבון ככל שעומדת לזכותו, עלוצרכיה. עורך הדין מו

 314 יעביר ענבל, ידי על ובין הדין עורך ידי על בין שהיא, סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .7.13

 315 החומר המידע, המשפטיים, התיקים כל את מסודר, באופן הוראותיה, פי ועל לענבל הדין עורך

 316 ימצא כאמור לענבל החומר והעברת ההתקשרות סיום שעם ופןבא ברשותו המצויים והנתונים

 317  לשירותים. הנוגעים והנתונים המידע של היחידי העותק ענבל בידי

 318 הדין עורך  והצהרות התחייבויות .8



 

 

 319 כדלקמן: ומתחייב מצהיר הדין עורך

 320 זה שבהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי ונספחיו, זה הסכם תנאי את קרא כי .8.1

 321 והתנאים הדרישות פי על ולבצעם לקיימם ביכולתו יש וכי להם, ומסכים מבין והוא ונספחיו

 322 זה. בהסכם המפורטים

 323 להתקשרותו הייסוד, מסמכי או חוזה דין, מכוח לרבות כלשהי, מניעה או הגבלה איסור, כל אין כי .8.2

 324 התחייבות בות)לר שלו התחייבות כל אין כי פיו, על התחייבויותיו מלוא ולביצוע זה בהסכם

 325 בביצוע או ההסכם על בחתימתו אין כי זה, הסכם פי על להתחייבויותיו המנוגדת מותנית(

 326 לרבות דין כל וכן שלו, כלשהם אחרים התחייבות או הסכם של הפרה משום פיו על התחייבויותיו

 327 .שלו הייסוד ומסמכי הפנימיים הנהלים פי על כדין זה הסכם אישר וכי דין, ופסק צו תקנה,

 328 הסכם על חתימתו בעצם להסכם. ד' נספחכ ומסומנות המצ"ב העבודה להנחיות בהתאם לפעול .8.3

 329 הבלעדי האחראי הוא כי ענבל, של העבודה והנחיות נוהלי את מכיר הוא כי הדין עורך מצהיר זה,

 330 הדרישות את לבחון ההזדמנות לו ניתנה כי יקוימו, האמורים והדרישות הנהלים שההנחיות,

 331 האמור. עם בקשר ו/או בגין ענבל כלפי דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא וכי ם,בה הקבועות

 332 תקופת כל במשך ברשותו, יהיו כי לדאוג ולהמשיך להוסיף מתחייב והוא ברשותו, קיימים כי .8.4

 333 רשות כל ידי ועל דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים האישורים, כל ההתקשרות,

 334  זה. בהסכם כאמור המבוקשים השירותים מתן לשם מוסמכת

 335 האדם כוח היכולת, הידע, בעלי הינם השירותים את להעניק שעתידים הדין עורכי וכל הוא כי .8.5

 336 התחומים בכל ומתמחים עוסקים והינם המבוקשים השירותים מתן לשם הדרושים והניסיון

 337 של ברמה יםהשירות את לבצע מתחייב והוא זה, הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע הרלוונטיים

 338  מעולה. מקצועית וזהירות נאמנות, מיומנות,

 339 המבוקשים השירותים טיב את לבחון דרישה, ולפי לעת מעת מטעמה, מי או לענבל לאפשר מתחייב .8.6

 340 נתונים בהעמדת אין כי, יודגש המבוקשים. השירותים למתן הקשור חומר כל לענבל ולהעביר

 341 עליה להטיל כדי השירותים טיב את לבחון נבלע של בזכותה ו/או הדין עורך ידי על ומסמכים

 342 ממנה. לגרוע או ההסכם פי על מאחריותו הדין עורך את לשחרר כדי או כלשהי אחריות

 343 חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור זה, הסכם על חתימתה טרם לענבל, להעביר .8.7

 344 אישור וכן 1976 – התשל"ו (,מס חובות ותשלום חשבונות ניהול )אכיפת ציבוריים גופים עסקאות

 345 המס לרשויות ולשלם לנכות רשאית ענבל תהיה הנ"ל אישורים בהעדר במקור. מס ניכוי בדבר כדין

 346 הנ"ל. מהתמורה כחוק להם המגיע את

 347 כיום נמצאים אינו/אינם מטעמו אחר עובד כל ו/או השותפים ו/או במשרד הדין עורכי ו/או הוא כי .8.8

 348 של במצב השכירים הדין מעורכי מי או עצמו את יעמיד לא וכי לכך חשש או עניינים ניגוד של במצב

 349 עלול אשר מעשה מכל וימנע זה הסכם נשוא התחייבויותיו ביצוע עם לכך חשש או עניינים ניגוד

 350 להתחייבויותיו ובהתאם זה בהסכם כמפורט לוהכ זה הסכם נשוא התחייבויותיו בביצוע לפגוע

 351  מההסכם. כחלק המצורף בתצהיר

 352 ענבל כלפי עניינים לניגוד חשש או עניינים ניגוד להיווצר עלול בו מקרה בכל לאלתר, לענבל, להודיע .8.9

 353 המדינה. ו/או



 

 

 354 בהסכם. יסודית תניה מהווה לעיל האמור כי לו ידוע כי .8.10

 355 השכירים הדין עורכי ו/או הדין עורך של מהתחייבותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק, הסר למען .8.11

 356 מההליך כחלק המצורף בתצהיר ובהתחייבויותיהם נספחיו על זה בהסכם כאמור סודיות לשמירת

 357  זה. ומהסכם

 358 הוראות יוםלק הנוגע בכל לעת, מעת שיתעדכנו כפי - דין כל הוראות אחר למלא מתחייב הדין עורך .8.12

 359  פיו. על המבוקשים השירותים ומתן זה הסכם

 360 כל בדרישות ויעמדו גבוהים וברמה באיכות יהיו ידו על שיוענקו השירותים שכל מתחייב הוא כי .8.13

 361 הקשור מומחיותו בתחום שיחולו וההתפתחויות החידושים בכל להתעדכן ידאג הדין עורך דין.

 362 התחייבויותיו ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת לע זה הסכם פי על המבוקשים השירותים  למתן

 363  לענבל.

 364 והתחייבויותיו הצהרותיו מצגיו, על בהסתמך זה בהסכם עמו מתקשרת שענבל לו ידוע כי .8.14

 365 איזו קיום אי ו/או והצהרותיו במצגיו דיוק-אי כל וכי להליך, ובהצעתו זה בהסכם המפורטים

 366 זה. הסכם ושל התחייבויותיו של יתיסוד הפרה יהוו זה, הסכם פי על מהתחייבויותיו

 367 התמורה .9

 368 המצורף הטרחה שכר בתעריף כמפורט תהיה המבוקשים המשפטיים השירותים בגין התמורה .9.1

 369 התמורה מלוא את תהווה כאמור התמורה כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם .להסכם ה' נספחכ

 370 זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, הסכם לפי השירותים מתן בגין הדין לעורך שתגיע ו/או המגיעה

 371  אחר. או נוסף החזר ו/או תמורה לכל

 372 בכפוף שיוגש מפורט חשבון הגשת מיום 30  + שוטף של בתנאים הדין לעורך תשולם התמורה .9.2

 373 פי על ממנו שנדרש כל את שהשלים לפני לא החשבון את יששהג זה ובכלל העבודה בנוהל להנחיות

 374  בכתב. ענבל ע"י שיאושר לאחר ורק העבודה נוהל

 375 ספק הסר ולמען זאת עם התמורה. קבלת אופן יפורט להסכם ד' נספחכ המסומן העבודה בנוהל .9.3

 376 הוצאות לרבות המדינה, לטובת שנפסקו והחלטות דין פסקי מכוח כספיים תשלומים כי יובהר

 377  מספרו אשר ענבל של הבנק לחשבון ישירה בהפקדה לענבל ישירות יבוצעו עו"ד, טרחת ושכר שפטמ

 378 הבנק, חשבון פרטי את לקבל ידאג הדין עורך ענבל. נציג ע"י ו/או העבודה בנוהל הדין לעורך יימסר

 379  ענבל. נציג ע"י שיתקבלו להוראות בהתאם תשלום כל ויפקיד

 380 וככל בנק, חשבון אותו אל שכנגד מהצד התשלום העברת ידרוש הדין עורך לעיל, לאמור בהמשך .9.4

 381 ויפקידו בכתב  ענבל לנציג מיידית כך על יודיע לידיו, בוצע והתשלום כן נעשה לא כלשהי שמסיבה

 382 ענבל. של האמור הבנק בחשבון מיידית

 383  "טשכ תעריף לעת. מעת שכ"ט תעריף את לשנות הזכות לענבל כי מסכים והינו הדין לעורך ידוע .9.5

 384 ענבל. ידי על  החדש התעריף המצאת ממועד הדין לעורך שיועברו התיקים על יחול החדש

 385  ושיפוי אחריות .10



 

 

 386 או לענבל שייגרם שהוא, סוג מכל הפסד, או אובדן או פגיעה או נזק לכל באחריות שאיי הדין עורך .10.1

 387 עם בקשר נות,ברשל או וכיוצ"ב, במרמה בזדון, הדין, עורך של מחדל או מעשה בגין שלישי, לצד

 388  מטעמו. מי ידי-על או עובדיו, ידי-על או ידו, על זה, הסכם פי-על הניתנים השירותים ביצוע

 389 תשלום, בכל שאויי לא השירותים ניתנים שבעניינם המדינה ו/או ענבל כי הצדדים, בין מוסכם .10.2

 390 צד לצד או ו,מטעמ מי או הדין עורך של לרכושו או לגופו שייגרמו שהוא, סוג מכל נזק, או הוצאה

 391  אליו. בקשר או זה, הסכם של מביצועו כתוצאה שלישי,

 392 כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר הדין עורך .10.3

 393 הקשורה אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכי זה, בהסכם

 394 זה בהסכם כמפורט ובזהירות, בקפדנות במיומנות, במקצועיות, המבוקשים, השירותים במתן

 395 דין. כל ולהוראות להנחיות ובכפוף

 396 בקרן מטופלים או המכוסים גופים ו/או הפנימית הקרן ו/או ענבל כנגד תביעה של מקרה בכל .10.4

 397 יפצה הדין, עורך של בטיפולו שהיו לשירותים בקשר כלשהו נזק בגין  ישראל, מדינת ו/או הפנימית

 398 גופים ו/או ישראל מדינת ו/או ענבל באמצעות הפנימית הקרן ו/או ענבל את וישפה הדין עורך

 399 בשל דין בפסק יחויבו בו סכום כל על הראשונה, דרישתם עם התביעה, כנגדם הוגשה אשר אחרים

 400 כאמור, כנגדם שיינקט המשפטי ההליך בגין הוצאותיהם מלוא בגין וכן כאמור, לנזק בקשר או

 401  דין. עורכי טרחת ושכר משפט צאותהו לרבות

 402 יתאפשר, שהדבר ככל לו, ותיתן כאמור דרישה ו/או תביעה הגשת על הדין לעורך תודיע ענבל .10.5

 403 התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף המשפטיים, להליכים להצטרף אפשרות

 404 כאמור.

 405 ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים נזק, לשיפוי תשלום לכל אחראי יהיה בלבד הדין עורך .10.6

 406 ידו. על המועסקים לאנשים דין כל פי על

 407 צד ו/או המדינה ו/או ענבל כלפי דין, כל פי על הדין, עורך מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .10.7

 408  בלבד. עליה להוסיף אלא שלישי,

 409 קיזוז .11

 410 המבוקשים השירותים למתן בקשר הדין לעורך תחוב שהיא סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבל .11.1

 411 סיבה מכל המדינה ו/או הקרן ו/או ענבל כלפי יחויב הדין עורך אשר קצוב סכום כל זה, הסכם פי-על

 412 שהיא.

 413 מפרטי פרט לגבי הדין עורך של שווא הצהרת בגין או הדין, עורך ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .11.2

 414 עם מיד עליו הודיע שלא הדין עורך של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או ההליך, במסגרת הצעתו

 415 מכל להפחית  ענבל רשאית בהסכם, המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או השינוי, קרות

 416 הנזקים סכום את מועד, לאותו עד בתיק טיפולו בגין הדין לעורך שישולם תמורה, לרבות תשלום,

 417 ענבל. ידי-על ייקבעש לסכום בהתאם כאלה, שהסב ככל למדינה, ו/או לענבל הדין עורך שהסב

 418 לא בתיק. ההליכים סיום למועד עד עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה

 419 עורך ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הדין עורך יחויב כאמור, עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה

 420 עם מיד כאלה, שנגרמו ככל ההסכם, ביטול עקב שנגרמו נזקים בגין הקרן ו/או ענבל את הדין

 421  שתקבע. לסכום ובהתאם ענבל, דרישת



 

 

 422 ביטוח .12

 423 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן לטובת לטובתו, בזה, המפורטים הביטוחים כל את לרכוש  מתחייב הדין עורך

 424 הפנימית הקרן" )להלן: בע"מ לביטוח חברה ענבל לטובת בע"מ, לביטוח חברה ענבל בהנהלת ישראל ממשלת של

 425 )להלן: ישראל מדינת לטובת וכן בהתאמה( "ענבל" ו/או "בע"מ לביטוח חברה ענבלו" "הממשלה לביטוחי

 426 הנדרשים והתנאים הכיסויים כל את הכוללים הביטוחים את לה ולהציג "(המדינה" ו/או "ישראל מדינת"

 427 להלן: מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר

 428 מקצועית אחריות ביטוח .12.1

 429 המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;עורך הדין יבטח את אחריותו  .12.1.1

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הדין, עובדיו וכל מי שפועל  .12.1.2 430 

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי  431 

נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר מתן שירותים משפטיים לפי הסכם עם  432 

 433 ענבל.

ביטוח יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ו/או ענבל ה .12.1.3 434 

חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, ככל שיחשבו אחראיים למעשי ו/או מחדלי עורך  435 

 436 הדין וכל הפועלים מטעמו. 

דולר ארה"ב למקרה )ובמקרה של ייצוג  500,000$ –גבולות האחריות לא יפחתו מ  .12.1.4 437 

 438 –דולר ארה"ב למקרה( ו  1,000,000$ –הרפואית לא יפחת מ  בתחום הרשלנות

 439 דולר ארה"ב לשנה; 1,000,000$

 440 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .12.1.5

 441 אי יושר של עובדים; .12.1.5.1

 442 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .12.1.5.2

 443 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .12.1.5.3

אולם הכיסוי לא יכלול תביעות עורך  Cross  Liability -בת  אחריות צול .12.1.5.4 444 

 445 הדין כנגד ענבל/הקרן/המדינה;

 446 המעבידים חבות ביטוח .12.2

עורך הדין יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בתחומי  .12.2.1 447 

 448 מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים;

$  5,000,000 –ב לעובד, ו דולר ארה" 1,500,000$גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .12.2.2 449 

 450 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(;



 

 

הביטוח יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוח הממשלה של ממשלת ישראל בהנהלת  .12.2.3 451 

ענבל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, היה ונטען לעניין קרות תאונת  452 

 453 ן. עבודה כי הן נושאות בחבות מעביד כלפי מי ממועסקי עורך הדי

 454 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.3

עורך הדין יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי  .12.3.1 455 

 456 צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;

הביטוח יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ו/או ענבל  .12.3.2 457 

ביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי עורך חברה ל 458 

 459 הדין והפועלים מטעמו.

 460 דולר ארה"ב; 250,000$ –גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ  .12.3.3

 Cross  Liability; 461 -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .12.3.4

 462 בפוליסות תנאים .12.4

 463 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים:

המבוטח תתווספנה כמבוטחות נוספות: הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה של לשם  .12.4.1 464 

ממשלת ישראל בהנהלת ענבל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל בכפוף  465 

 466 להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  .12.4.2 467 

 468 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45דעה מוקדמת של אם ניתנה על כך הו

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל, הקרן  .12.4.3 469 

הפנימית לביטוחי הממשלה, ענבל ועובדיהן, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת  אדם שגרם   470 

 471 לנזק מתוך כוונת זדון.

מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או  .12.4.4 472 

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ו/או ענבל, הקרן ו/או הפנימית  473 

לביטוחי הממשלה והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי  474 

 475 הביטוח.

 476 ן בלבד.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה על עורך הדי .12.4.5

 477 כללי .12.5

אישור מאת המבטח בדבר קיומן של פוליסות הביטוח  עורך הדין ימציא לידי ענבל  .12.5.1 478 

ידי המבטח )דהיינו על ידי חברת -האמורות לרבות אישור על תוקפן, מאושרות על 479 

הביטוח(, וזאת תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה במסגרת ההליך ו/או  480 

 481 לנוסח שיצורף למכתב הזכיה.  כמפורט במכתב הזכייה ובהתאם



 

 

אישור המבטח יכלול התחייבות של המבטח להודיע לענבל, לאלתר, במקרה בו תוקפן  .12.5.2 482 

של הפוליסות האמורות, כולן או חלקן, פקע או פחת מהאמור בהסכם זה, מכל סיבה  483 

 484 שהיא.

במשך תקופת ההסכם, וכל עוד עורך הדין נותן את השירותים המבוקשים לענבל, יחזיק  .12.5.3 485 

עורך הדין את פוליסות הביטוח בתוקף. פוליסות הביטוח תהיינה על בסיס שנת אירוע  486 

( חודשים 6או לחילופין על בסיס שנת תביעה בתוספת הארכת תקופת גילוי למשך שישה ) 487 

לפחות. עורך הדין יחדש את הפוליסות האמורות מידי שנה בשנה, כל עוד ההסכם בתוקף  488 

המבוקשים לענבל. עורך הדין יציג, לענבל, אישור חתום וכל עוד הוא נותן את השירותים  489 

ידי המבטח על חידושן של הפוליסות האמורות, או את העתקי פוליסות הביטוח -על 490 

ידי המבטח, לכל המאוחר שבועיים קודם לסיום -המחודשות מאושרות וחתומות על 491 

 492 תקופת הביטוח.

פי -כל חובה החלה עליו עלאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את עורך הדין מ .12.5.4 493 

פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל זכות או סעד -כל דין או על 494 

 495 פי הסכם זה.-פי כל דין או על-המוקנים לו על

 496 מעביד - עובד יחסי היעדר .13

 497 יחולו לא וכי עצמאי, קבלן – מזמין יחסי הינם הצדדים בין היחסים כי ומצהיר מאשר הדין עורך .13.1

 498 מעביד. -עובד יחסי ואופן, פנים בשום הצדדים, בין

 499 עורך יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי יהיה בלבד הדין עורך .13.2

 500 למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו הדין

 501 אותה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור ףא על אם זה. הסכם

 502 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על

 503 ויתר לאומי ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם הדין עורך הכנסה: מס תשלומי .13.3

 504 לכל דין כל פי על שיגיע ו/או המגיע אחר חובה תשלום ו/או היטל מס, וכל הסוציאליות הזכויות

 505 זה. הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר רשות, ו/או גוף

 506 מי ו/או ענבל את לשפות הדין עורך מתחייב לעיל זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ענבל: שיפוי .13.4

 507 דרישה או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין הראשונה, דרישתם עם מטעמה,

 508 וכל הדין עורך לבין ענבל בין מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס ואשר נגדם, שתוגש

 509 הגבלה, וללא זה ובכלל זה, הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך מטעמו שיועסקו העובדים

 510 בנוסף, זה. הסכם ביצועל ו/או המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר ופועלים, סוכנים

 511 ממנה הדין לעורך שיגיע סכום כל תנאי, כל וללא הבלעדית החלטתה פי על לקזז, זכאית תהיה ענבל

 512 לעיל. זה בסעיף האמור בגין דרישה ו/או מתביעה כתוצאה

 513 הרשעה והיעדר סודיות חובת עניינים, ניגוד היעדר .14

 514  עניינים ניגוד העדר .14.1

 515 הבאים: בתנאים במצטבר לעמוד מתחייבים במשרד הדין ועורכי הדין עורך



 

 

עורך הדין מתחייב כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במשרד ו/או עובדי עורך  .14.1.1 516 

הדין לרבות עורכי הדין במשרד ימנעו מלהיות בכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד  517 

לגבי כל עניינים הן כלפי ענבל והן כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים אחרים  518 

התחומים המכוסים ו/או המטופלים בקרן וכן בכל הנדרש בהנחיות היועץ המשפטי  519 

לממשלה להעדר ניגוד עניינים כמפורסם מעת לעת וכפי שתהיינה מעת לעת וכן יצהירו  520 

על היותם עצמאיים, בלתי תלויים ושאינם נמצאים בניגוד עניינים )אי תלות  521 

ענבל החל ממועד תחילת עבודתם עם ענבל. וניטראליות( או חשש לכך, בעבודתם עם  522 

עורך הדין  לא יהא רשאי, לא הוא ולא עו"ד שכיר ו/או שותף, לייצג בעלי דין, וכן יחדלו  523 

מלייצג בעלי דין, כנגד משרדים ממשלתיים ו/או גופים אחרים אשר מכוסים ו/או  524 

ת למעט הפנימית בתחומים המכוסים או המטופלים בקרן הפנימית, וזאמטופלים בקרן  525 

. עורך הדין מתחייב כי מקרים חריגים בהם תינתן הסכמתה מראש ובכתב של ענבל 526 

 527 באחריותו  למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בקשר לכל עורכי הדין העובדים מטעמו.

המגבלות האמורות לעיל, תחולנה, כלפי ענבל וכלפי  -תקופת העדר ניגוד עניינים  .14.1.2 528 

גם לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או , ריםהיחידות הממשלתיות ו/או גופים אח 529 

התקשרות ו/או תקופת עד שנה מתום תקופת התקופת ההתקשרות המוארכת ו 530 

ההתקשרות המוארכת, אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב, תקופה קצרה יותר לאחר  531 

 532 בדיקה עניינית ובהתאם לתחום בו נבחר עורך הדין.

ות אלה כדי לגרוע מהתחייבויות עורך למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בהתחייבוי .14.1.3 533 

הדין, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק  534 

 535 משפטי מסוים שיועבר לטיפולו. 

 536  חובת סודיות .14.1.4

עורך הדין מתחייב כי הוא אחראי על כך שכל השותפים בעורך הדין ו/או כל  .14.1.4.1 537 

במשרד ישמרו על סודיות לרבות אי עובדי עורך הדין לרבות עורכי הדין  538 

העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם ענבל ואינו  539 

 540 קשור למתן השירותים המבוקשים על ידי ענבל.

עורך הדין מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו לרבות  .14.1.4.2 541 

מי מטעמה יהיה עורכי הדין במשרד ו/או קבלן/ני משנה מטעמו מענבל ו/או  542 

 543 בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שפורסם ברבים.

עורך הדין מתחייב לשמור בסוד ולהיות אחראי שכל עובדיו ישמרו בסוד, כל  .14.1.4.3 544 

ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל ו/או  545 

מענבל למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה, שיגיעו ו/או הגיעו אליו  546 

בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים המבוקשים על פיו, ולא למסור כל  547 

ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על  548 

"(.עורך הדין מידע" או "המידעידי ענבל מראש ובכתב )יכונו להלן ביחד: " 549 

ור ולא להביא מתחייב בשמו ובשם עובדיו, לא להעביר, לא להודיע, לא למס 550 

לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש  551 

במשך תקופת ההתקשרות, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע  552 

 553 ככל שיידרש לצורך ביצוע הסכם זה(. 



 

 

עורך הדין מצהיר בשמו ובשם עובדיו שידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על  .14.1.4.4 554 

עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות  פי סעיף זה 555 

 556 .1977 –רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט עורך הדין בכל  .14.1.4.5 557 

אמצעי מתאים שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך  558 

להסכם זה וכדי למנוע עיון בהם מכל המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ו 559 

אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית עורך הדין לכל דרישה  560 

סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו.  561 

במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך  562 

 563 עורך הדין לענבל מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבויותיו של עורך הדין לסודיות כאמור  .14.1.4.6 564 

תחול הן במשך כל תקופת הסכם זה והן בכל עת שהיא בעתיד, ללא מגבלת  565 

 566 זמן עליו ועל עובדיו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עורך הדין יחתום בעצמו ויחתים את המועסקים  .14.1.4.7 567 

ותים, על כתב התחייבות על ידו וכל אחר מטעמו הלוקח חלק במתן השיר 568 

להסכם זה, וינקוט את כל  נספח ז׳לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כ 569 

 570 האמצעים על מנת לוודא כי שמירת הסודיות כאמור תשמר על ידם.

עם סיום תקופת ההתקשרות, יעביר עורך הדין לענבל את כל המסמכים  .14.1.4.8 571 

טים שהוכנו )לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי או אחר( והפרי 572 

 573 על ידו, היו בשימושו או שהגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות.

ידוע לעורך הדין כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה של ענבל, וכי  .14.1.4.9 574 

 575 הפרת סעיף זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

  576 



 

 

 577 

 578 העדר הרשעות  .14.1.5

במשרדו ו/או עובדי משרדו עורך הדין מתחייב בשמו ובשם עובדיו כי כל השותפים  579 

לרבות עורכי הדין במשרדו לא הורשעו בעבירה פלילית למעט עבירות תעבורה או שחלפה  580 

וכן כי לא  1981 –תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א  581 

תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות לעיל, ולא מתנהלת  582 

ירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה, ובמידה וכן ידווח על כך נגדם חק 583 

 584 לנספח/תצהיר או סמוך לאחר קרותם.

 585 זכויות הסבת איסור .15

 586 זה הסכם פי על חובותיה ו/או זכויותיה את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאית תהיה ענבל .15.1

 587 הבלעדי. דעתה שיקול פי ועל עת בכל לאחר/ים מהן חלק כל ו/או

 588 את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאי אינו הדין עורך כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .15.2

 589 בתמורה, שלא ובין בתמורה בין לאחר/ים, מהן חלק כל ו/או זה הסכם פי על חובותיו ו/או זכויותיו

 590 ומראש. בכתב ענבל להסכמת ובכפוף אלא

 591 השירותים ביצוע את לאחר/ים למסור רשאי אינו הדין עורך לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .15.3

 592 בביצוע הקשורות מהפעולות חלק כל לאחר/ים למסור ו/או מהם, חלק כל ו/או המבוקשים

 593 ביצוע כמסירת יחשב לא במשרד דין עורכי ע"י השירותים ביצוע המבוקשים. השירותים

 594  לאחר. המבוקשים השירותים

 595 במפורש בזה מוסכם - מיוחדים במקרים נוסף גורם ידי על השירותים לביצוע ענבל הסכמת .15.4

 596 במתן כי הבלעדי(, דעתה שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל תסכים בו מקרה בכל כי ובמודגש

 597 עזר כוח )לרבות מטעמו אחר באדם הדין עורך ייעזר מהם, חלק כל ו/או המבוקשים השירותים

 598 שכל בכך וכן אדם אותו של ומראש, בכתב זהותו, באישור הן ענבל של הסכמתה תותנה כלשהו(,

 599 כאמור נוספות התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות על ובכתב, מראש יוחתם, כאמור אדם

 600 זה. בהסכם

 601 הדין עורך של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען - הדין עורך אחריות .15.5

 602 זה. בהסכם אמורכ התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים למתן ענבל כלפי

 603 בתוצרים וזכויות בעלות .16

 604 קבועות שהן כפי היוצרים, זכויות לרבות הרוחני, הקנין זכויות וכל הזכויות, כל כי בזאת, מוסכם .16.1

 605 מוגבלת, בלתי ולתקופה בעולם, אחר מקום בכל בישראל, בעתיד, קבועות שתהיינה כפי או היום

 606 או יוכנו, ייקלטו, שיאספו, והמסמכים צריםהתו הנתונים, בכל אחרת, זכות או קניינית זכות וכל

 607 "תוצרי )להלן: מרכיביהם כל על אליו, בקשר או זה, הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו

 608 זה. בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא ענבל, של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן (השירות"

 609 הכנסת שינוי, כל לרבות לנכון, מצאשת שימוש כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל

 610 בעלים, מנהג בהם ולנהוג לאחר, העברתם או פרסומם מחדש, עריכה או השלמות תוספות,

 611 לאחריה. או המשפטיים השירותים מתן בתקופת



 

 

 612 אינו כאמור שינוי או שימוש וכל בו, מוסרית' 'זכות תהא לא החומר את שיצר למי או הדין לעורך .16.2

 613 וסרית'.מ ב'זכות פגיעה מהווה

 614 ענבל, ידי על השירות, בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי בזאת, מובהר ספק, הסר למען .16.3

 615 לחומר בהקשר מטעמו, מי או הדין עורך שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא שהוא, הקשר בכל

 616 האמור.

 617 על צהירומ השירות, לתוצרי בקשר תביעה ו/או דרישה ו/או טענה זכות כל על מוותר הדין עורך .16.4

 618  זה. בחומר ענבל שתעשה שימוש לכל אישורו

 619 או כולם השירות, בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הדין עורך כי בזאת, מוסכם .16.5

 620 מראש היתר לקבל בלא ההסכם, ביצוע למטרות שלא אחרים, באמצעות בין בעצמו, בין חלקם,

 621 ידו. על שייקבעו ובתנאים ענבל כך על ובכתב

 622 ידיו, תחת לעכבם רשאי יהא לא הדין ועורך ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי בזאת, מודגש .16.6

 623 עיכבון. זכות כל על מוותר והוא ענבל, מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו אם אף

 624 בכל או בתיק הטיפול סיום או ההסכם, ביטול של מקרה בכל או ההתקשרות, תקופת סיום עם מיד .16.7

 625 אם גם כאמור, חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הדין עורך ימסור זאת, ידרוש ענבל נציג בו מקרה

 626 סייג. כל ללא לידיו, נמסר או ידו על נוצר

 627 יבטיח שירותים, נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות עובדיו, עם הדין עורך שיחתום בהסכמים .16.8

 628 זה. סעיף יבתנא לעמוד עובדים אותם של ויכולתם בסעיף, הנאמר בכל המפורטת בחובה עמידה

 629 זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה הסכמים

 630 אליו. בקשר או זה, הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים

 631 ויתור או סטייה .17

 632 בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .17.1

 633 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא רים,מק

 634 לו המוקנות מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .17.2

 635 מזכויותיו. זכות על ויתור בכך יראו לא מקרים, בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם פי על

 636 אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .17.3

 637 נעשה שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה

 638 האמורה. בדרך

  639 



 

 

 640 

 641 שונות .18

 642 והמותנה המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין מוסכם - ההסכם מסמכי .18.1

 643 הסכמים מצגים, הצהרות, הבטחות, בכל קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו, ביניהם

 644 לחתימתו. קודם נעשו, אם נעשו, ואשר זה בהסכם נכללים שאינם בע"פ, או בכתב והתחייבויות,

 645 קודמות, התחייבויות ו/או הסכם עמם ושיש ענבל עם כיום שעובדים דין עורכי לגבי כי יובהר

 646 יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם את נכונה וישקף יחליף זה הסכם

 647 עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם קיימים. באם קודמת, התחייבות ו/או בהסכם קשורים

 648  הצדדים. בין ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא הדין עורך

 649 ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי הצדדים, על מוסכם .18.2

 650 הצדדים. של המוסמכים הנציגים ידי-על

 651 עצמו יציג ולא ענבל, כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא הדין עורך .18.3

 652 נציג של ומראש בכתב לאישור בהתאם או הכוח לייפוי בהתאם אלא ענבל, נציג או שלוח כסוכן,

-על פעילותו במסגרת שלא זה הסכם פי-על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא הדין עורך ענבל. 653 

 654 ממנו. והנובעת זה הסכם פי

 655 מטעמם. מי או בענבל ביטוח סמנכ"ל ו/או ענבל מנכ"ל הם זה הסכם לצורך ענבל נציגי - ענבל נציגי .18.4

 656 עניין בכל המקומית השיפוט סמכות כי ומסכימים מצהירים הצדדים - מקומית שיפוט סמכות .18.5

 657 בלבד. אביב תל בעיר המוסמך המשפט לבית נתונה תהיה זה, מהסכם הנובע ו/או הקשור

 658 כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה וכל הודעות משלוח -  הודעות משלוח .18.6

 659 72 בתום או הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת

 660 השניים. מבין המוקדם ר,הדוא בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות

 661 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 662 
   

 ענבל חברה לביטוח בע"מ  עורך הדין

663 



 

 

 664 רשימת נספחים
 665 

 666 ההזמנה. תצורף על ידי ענבל. - נספח א' להסכם

 667 נספח התצהירים –נספח ב' להסכם 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה  10אישור עריכת ביטוחים. יוגש על ידי עורך הדין תוך  - נספח ג' להסכם 668 

 669 יה. ראה מטה נוסח האישור.ימענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת מכתב הזכ

 670 עבודההנחיות  - נספח ד' להסכם

 671 תעריף שכ"ט  - נספח ה' להסכם

 672 דרישות מחשוב.  - נספח ו' להסכם

 673 שמירה על סודיות. כתב התחייבות ל - נספח ז' להסכם    

  674 



 

 

 675 
 676 
 677  -נספח ג' להסכם-
 678 

 679 אישור עריכת ביטוחים
 680 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה מענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת מכתב  10]יוגש על ידי עורך הדין תוך  681 
 682 יה. אין צורך להגיש במעמד הגשת ההצעה[יהזכ

 683 
 684 

 685 תאריך: _________________         לכבוד 
 686 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 687 
 688 

 689 א.ג.נ.,
 690 

 691 אישור עריכת ביטוחיםהנדון:                                               
 692 
 693 

"עורך הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________________ )להלן:  694 

( לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן שירותים הדין" 695 

( את הביטוחים "ענבל"משפטיים בהתאם להסכם עם ענבל מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן  696 

 697 המפורטים להלן:

 698 מקצועית אחריות ביטוח .1

 699 ואשר מטעמו הפועלים וכל עובדיו הדין, עורך של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1.1

 700 רשלנית הצהרה נכון, בלתי מצג השמטה, או טעות מחדל, לרבות רשלנות ממעשה כתוצאה אירע

 701     ענבל; עם להסכם בהתאם משפטיים ייצוג שירותי למתן בקשר לב בתום שנעשו

 702 ייצוג נותן הדין עורך בו )ובמקרה  למקרה ארה"ב דולר 500,000$ מסך יפחת לא האחריות גבולות .1.2

 703 דולר 1,000,000$  של מסך יפחת לא האחריות גבול רפואית, רשלנות של בתחום לענבל משפטי

 704     לשנה; 1,000,000$ – ו למקרה( ארה"ב

 705 ברהח ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן  את לשפות יורחב הביטוח .1.3

 706 וכל הדין עורך מחדלי ו/או למעשי אחראיים שיחשבו ככל ישראל, מדינת ו/או בע"מ לביטוח

 707 מטעמו; הפועלים

 708 הבאות: ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .1.4

 709 אי יושר של עובדים; .1.4.1

 710 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .1.4.2

 711 ודשים;ח 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .1.4.3

. אולם הכיסוי לא יכלול תביעות עורך הדין כנגד Cross  Liability -אחריות צולבת   .1.4.4 712 

 713 ענבל/הקרן פנימית/המדינה;

  714 



 

 

 715 

 716 המעבידים חבות ביטוח .2

 717 והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל לענבל משפטיים שירותים למתן הקשור בכל עובדיו כלפי .2.1

 718     המוחזקים.

 719 ולתקופת למקרה $ 5,000,000 - ו לעובד, דולר 1,500,000$  מסך יפחתו לא האחריות גבולות .2.2

 720 )שנה(. הביטוח

 721 חברה ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .2.3

 722 בחבות נושאים הם כי עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה ישראל, מדינת ו/או בע"מ לביטוח

 723 ין.הד עורך ממועסקי מי כלפי מעביד

 724 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .3

 725 ורכוש גוף נזקי בגין ישראל, מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .3.1

 726 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל

 727  הביטוח. ולתקופת למקרה ארה"ב, דולר $ 250,000 מסך יפחתו שלא האחריות גבולות .3.2

 728 (.CROSS LIABILITY) צולבת תאחריו סעיף ייכלל בפוליסה .3.3

 729 חברה ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .3.4

 730 הפועלים הדין עורך מחדלי ו/או למעשי אחראים שיחשבו ככל ישראל, מדינת ו/או בע"מ לביטוח

 731  מטעמו.

 732 כללי     .4

 733 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 734 הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן ישראל, מדינת נוספים: כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .4.1

 735 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף בע"מ, לביטוח חברה וענבל

 736 ניתנה אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ע"י  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .4.2

 737 לענבל. רשום במכתב לפחות יום  45 של מוקדמת הודעה ידינו על

 738 הקרן ו/או נעבל ישראל, מדינת כלפי חזרה, או  השתתפות תביעה, שיבוב, זכות כל על  מוותרים אנו .4.3

 739 ובין בינו הסכם פי-על הדין עורך ידי על המיוצג גוף כל וכלפי ועובדיהן, הממשלה לביטוחי הפנימית

 740 זדון. כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהויתור  ובלבד ענבל,

 741 החובות כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדי אחראי יהיה הדין ךעור .4.4

 742 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות

 743 הדין. עורך על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .4.5



 

 

 744 קיים כאשר המבטח, אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .4.6

 745  הינו והביטוח הממשלה, לביטוחי הפנימית והקרן ענבל ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר, ביטוח

 746 הביטוח. פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת

           747 

 748 ור זה.והכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באיש

                                                    749 

 750 

 751 בכבוד רב,

                                   752 

 753 

 754 

 755  תאריך :    _______________                                          

 756 

      _________________                     _______________           _________________  757 

 758 תפקיד מורשה חתימה              שם מלא                 חותמת החברה        

 759 של מורשה החתימה        וחתימת מורשה החתימה             
  760 



 

 

 761 -נספח ו' להסכם-

 762 

 763 דרישות מחשוב

 764 עורך הדין מתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות בדרישות המחשוב הבאות: .1

 765 עורך הדין יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ההתקשרות בפועל את מערכות המחשוב כמפורט להלן: .1.1

גרסאות לפני הגרסה האחרונה( ותוכנת  2עמדת מחשב עם גרסת מערכת הפעלה עדכנית )עד  .1.1.1 766 

 767 אנטי וירוס עדכנית.

 768 חיבור לאינטרנט וגרסת דפדפן אקספלורר או כרום מעודכנת. .1.1.2

מצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט, הכל על פי אפשרות לתמיכה טכנית בא .1.1.3 769 

 770 הנחיות ענבל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; 

 771 עורך הדין מתחייב שלא לשתף סיסמאות בהן נעשה שימוש בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה. .1.2

 772 מובהר בזאת, כי עלות כל תשתיות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת לרבות .1.3

חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( יהיו על  773 

 774 חשבון עורך הדין בלבד.

כן מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך מתן השירותים,  .1.4 775 

קנות אצלו על מנת שתהיינה תואמות להורות לעורך הדין לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המות 776 

שדרוגים במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון כאמור ייעשה על חשבון  777 

 778 עורך הדין בלבד.

כן מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש להורות לעורך הדין,  .1.5 779 

צעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת שתסופק על ידי ענבל ועל שקשרי העבודה השוטפים עמה יתב 780 

"(, שתאפשר בין היתר, בכפוף להחלטת ענבל את הדברים המערכת הממוחשבתחשבונה )להלן: " 781 

 782 הבאים: 

 783 קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם התחייב עורך הדין.  .1.5.1

 784 שוטף אחר  הנדרש במהלך הטיפול בתיק התביעה. הזנת בקשות, הערכות סיכון, וכל עדכון .1.5.2

 785 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .1.5.3

ייצוג בשלב ההוכחות יינתן על ידי עורך הדין ו/או  עורכי הדין המועסקים אצל  -ייצוג בשלב ההוכחות  .1.6 786 

י דין )לא כולל התמחות( משרד עורך הדין, אשר הינם לפחות בעלי ותק של שלוש שנות ניסיון כעורכ 787 

בתחום המבוקש ושנצברו בחמש השנים האחרונות. מבלי לגרוע מן האמור, על עורך הדין )לפחות אחד  788 

 789 מהשותפים במשרד עורך הדין( לפקח על ההתנהלות המקצועית של כל תיק.

 790 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר  .2



 

 

"(, תקנות אבטחת מידע)להלן: " 2017 -"זלתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע 15 לתקנהבהתאם  791 

 792 עורך הדים נדרש ליישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט להלן:

עורך הדין מצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים עפ"י הסכם זה,  793 

 794 כדלקמן:

השירותים נשוא הסכם זה מקיימים וימשיכו הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן  .2.1 795 

)להלן:  1981 –לקיים במהלך תקופת ההתקשרות המלאה, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  796 

"( ותקנותיו, ובפרט את הוראות תקנות אבטחת מידע, הנחיות הרשות להגנת הפרטיות במשרד החוק" 797 

: להלן  )להלן 4ון אבטחת מידע שבסעיף המשפטים, ועמידה במלוא רכיבי מפרט הדרישות על פי שאל 798 

וכן הוראות והנחיות של ענבל לעניין הגנת הפרטיות, אבטחת מידע  "מפרט הדרישות וההתחייבויות"( 799 

והגנת סייבר, ככל שיינתנו מעת לעת וזאת בהתאם לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות למתן השירותים  800 

 801 נשוא הסכם זה.

למפרט הדרישות והתחייבויות נתגלו פערי אבטחת מידע, מתחייב  במידה ועל פי מענה של עורך הדין .2.2 802 

עורך הדין לתקנם בתוך ששה חודשים מיום קבלת הסכם חתום על ידי מורשה החתימה בענבל ועליו  803 

להציג בפני הממונה על אבטחת מידע בענבל את העמידה בדרישות. ככל שהממונה על אבטחת מידע  804 

באיזה מדרישות אבטחת המידע, גם לאחר שניתנה לו הזדמנות בענבל ייקבע כי עורך הדין לא עמד  805 

להוכיח כי עומד, ענבל תשמור לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם עורך הדין ולעורך הדין  806 

 807 לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה.

ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר  למנוע גישה למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השירותים .2.3 808 

 809 או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

לעשות שימוש במידע אך ורק בהתאם להרשאת השימוש של ענבל. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, עורך  .2.4 810 

של ענבל שנאגר  הדין יהא אחראי בלעדית לשימוש שייעשה על ידו ו/או ע"י מורשי הגישה מטעמו במידע 811 

 812 אצל עורך הדין. 

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל, לפי המוקדם, ובכפוף  .2.5 813 

להוראות כל דין, למחוק את כל המידע והנתונים שנמצאים ברשותו לצורך מתן השירותים, וזולת אם  814 

אבטחת המידע והגנת הסייבר של המידע הורתה ענבל אחרת ובהתאם להנחיותיה. ובכל מקרה , רמת  815 

 816 והנתונים כאמור לא יפחתו מאלו שעורך הדין נדרש לקיים במהלך מתן השירותים לענבל.   

03-ו/או טלפון:  cyber_security@inbal.co.ilלהודיע למנהל אבטחת המידע של ענבל, בכתובת דוא"ל  .2.6 817 

על כל אירוע/חשד לאירוע סייבר/אבטחת מידע שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף מידע  9779287 818 

 819 של ענבל לגורמים שאינם מורשים, וזאת באופן מידי ולא יאוחר משש שעות מרגע איתורו ע"י עורך הדין.

mailto:cyber_security@inbal.co.il


 

 

ריו ו/או ימי עבודה לפחות, לערוך אצל עורך הדין )בחצ 3ענבל תהא רשאית, בכל עת בהודעה מראש של  .2.7 820 

בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, שמירת סודיות ופרטיות  821 

הנוגעים לביצוע ההתחייבויות על פי האמור בהסכם זה. אם במסגרת הביקורת והבקרות הנ"ל, יימצאו  822 

החומרה של ליקויים, מתחייב עורך הדין לתקן את הליקויים שנמצאו בלוח זמנים המותאם לרמת  823 

הליקוי ואשר יקבע ע"י ממונה אבטחת מידע בענבל. ככל שהממונה על אבטחת מידע בענבל יקבע כי עורך  824 

הדין לא עמד באיזה מדרישות אבטחת המידע, גם לאחר שניתנה לו הזדמנות להוכיח כי עומד, ענבל  825 

א כל טענה ו/או תשמור לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם עורך הדין ולעורך הדין לא תה 826 

 827 דרישה בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה.

עורך הדין יקבע איש קשר מטעמו אשר יעמוד בקשר עם הממונה על אבטחת מידע של ענבל לצורך תיאום  .2.8 828 

 829 ויישום כלל ההנחיות נשוא דרישות אבטחת המידע בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

 830 מפרט דרישות אבטחת מידע .3

 831 ": משרד עורכי הדין, שותפיו וכל המועסקים במשרד.נותן השירותיםזה, "לעניין מפרט 



 

 

 דרישה #

האם 

מתקיים 

באופן 

 ?מלא

סמן 

 בעיגול

 במידה וסומן 'לא'

 נא לפרט

בכלל המחשבים של נותן השירותים, מותקנת  1

 מערכת הפעלה עם רישוי חוקי
  לא \כן 

כלל המחשבים של נותן השירותים, מעודכנים  2

 חודש ימים בכל עדכוני אבטחת המידע-לאחת 
  לא \כן 

וירוס המותקנת על כלל -תוכנת האנטי 3

 המחשבים של נותן השירותים בעלת רישוי חוקי
  לא \כן 

וירוס המותקנת בכלל המחשבים -תוכנת האנטי 4

של נותן השירותים, מוגדרת להתעדכן ברמה 

 שבועית

  לא \כן 

הגישה מהרשת והמחשבים של נותן השירותים  5

אל רשת האינטרנט מופרדת באמצעות מנגנון 

FW חומת אש( ייעודי( 

  לא \כן 

הגישה מרחוק למערכות נותן השירותים ולמידע  6

של ענבל, היא באמצעות הזדהות חזקה הכוללת 

לכל הפחות שניים מתוך שלושת מנגנוני 

 ההזדהות הבאים:

 סיסמה קבועה .1
 משתנה או טוקן פיזי סיסמה .2
 זיהוי ביומטרי .3

 יש לציין אילו בשימוש )נא להקיף בעיגול(.

  לא \כן 

בכלל המחשבים של נותן השירותים, מופעל  7

 מנגנון סינון גלישה באינטרנט
  לא \כן 

בכלל מכשירי הסלולר של נותן השירותים בעלי  8

גישה לדואר האלקטרוני, מותקנת מערכת 

 היצרן ואינה פרוצההפעלה מקורית של 

  לא \כן 

בכלל מכשירי הסלולר של נותן השירוותים בעלי  9

-גישה לדואר אלקטרוני, מותקנת תכנת אנטי

 וירוס

  לא \כן 

וירוס ע"ג כלל מכשירי הסלולר של -תכנת האנטי 10

נותן השירותים בעלי גישה לדואר אלקטרוני, 

 מעודכנת ברמה שבועית

  לא \כן 



 

 

הסלולר של נותן השירותים, בעלי כלל מכשירי  11

גישה לדואר אלקטרוני נעולים באחת מהדרכים 

 הבאות: סיסמה, טביעת אצבע או קוד חזותי

  לא \כן 

קיימת בקרת כניסה למתחם הפיזי בו מצויים  12

 מחשבי העבודה של נותן השירותים.

 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא \כן 

התקשורת קיימת בקרת כניסה לכלל מתחמי  13

 והשרתים של נותן השירותים.

 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא \כן 

כלל אמצעי הזיכרון הניידים אשר נותן  14

השירותים עושה בהם שימוש, מוצפנים ומוגנים 

 בסיסמה

  לא \כן 

כלל המחשבים הניידים שנותן השירותים עושה  15

בהם שימוש הינם בעלי דיסק קשיח מוצפן ומוגן 

 בסיסמה

  לא \כן 

נותן השירות פירט בכתב ומקיים נוהל או  16

הוראה המנחה לעדכן את ענבל בכל אירוע או 

חשד לאירוע דלף מידע או אירוע אבטחת מידע, 

 שעות מרגע זיהוי האירוע 12-לא יאוחר מ

  לא \כן 

נותן השירותים פירט בכתב ומקיים נוהל או  17

לפני הוראה המנחה לקבל מענבל אישור בכתב, 

העברה או שיתוף מידע של ענבל עם גורם צד ג' 

 )לרבות שירותי אחסון, גיבוי, ענן ואחרים(

  לא \כן 

 למידע של ענבל –מורשי גישה ומעלה  10

נותן השירותים פירט בכתב ומקיים את הנהלים  18

 הבאים:

 נוהל גישה ותפעול מידע .1
 נוהל אבטחה פיזית וסביבתית .2
 נוהל סינון וגיוס עובדים .3
 נוהל מודעות והדרכת עובדים .4

 לא \כן 

 לא \כן 

 לא \כן 

 לא \כן 

 

נותן השירותים מתקף את הנהלים המפורטים  19

 חודשים 24-לכל הפחות אחת ל 16בסעיף 
  לא \כן 

נותן השירותים מבצע סקר הרשאות גישה לשרת  20

 חודשים 12-הקבצים, לכל הפחות אחת ל
  לא \כן 

סקר סיכוני אבטחת מידע נותן השירותים מבצע  21

 חודשים 24-לכל הפחות אחת ל
  לא \כן 



 

 

נותן השירותים שומר נתיב בקרה )לוג( המתעד  22

את כל ניסיונות הגישה )המוצלחים והכושלים( 

 למידע של ענבל

  לא \כן 

נותן השירותים מבצע בקרה על נתיב הבקרה  23

 12-, לכל הפחות אחת ל22המפורט בסעיף 

 חודשים

  לא \כן 

נותן השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין  24

או \גישה בלתי מורשית לרשת המחשב ו

 או למידע של ענבל\למערכות המידע ו

  לא \כן 

נותן השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין חשד  25

להדבקות או התפשטות קוד עוין באחד או יותר 

 ממחשבי העבודה 

  לא \כן 

 832 

 833 

  834 



 

 

 835  -נספח ז' להסכם-

 836 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 837 שנחתם ביום ____ בחודש ____ שנת ____

אני/ו הח"מ, ____________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. _____________ , מצהיר/ים בזאת כלפי ענבל חברה  838 

 839 "(, כי ידוע לי שלצורך השירותים שיסופקוענבללביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "

"(, ייחשף בפני/נו ו/או יגיע לידיעתי/נו מידע של ענבל, וכי ידוע לי/נו כי המידע השירותיםעל ידינו לענבל )להלן: " 840 

 841 הינו נכס מנכסיה העיקריים והחיוניים ביותר של ענבל.

" משמעו, כל מידע וכל נתון אודות השירותים ו/או הלקוחות להם מוענקים מידעבכתב התחייבות זה, המונח " 842 

ירותים ו/או מידע על ענבל ו/או בקשר אליה ו/או המצוי במשרדיה ו/או במשרדינו ו/או הקשור בענבל ו/או הש 843 

גופים קשורים אליה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים הקשורים במתן השירותים, לרבות כל מידע הקשור  844 

ו/או תוכנות מחשב ו/או נוסחאות בעסקי ענבל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מסמכים ו/או מאגרי מידע  845 

ו/או רעיונות ו/או תכניות עסקיות ו/או דו"חות, והכל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין בעל פה ובין במדיה מגנטית  846 

 847 או אופטית או בכל דרך אחרת.

 848 לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי ענבל כדלקמן:

ישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במ .1 849 
לרבות עובדי ענבל, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע  850 
לרשותי/נו בעל פה, בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת מתן השירותים, בין  851 

ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים הקשורים  במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי/נו 852 
 853 במישרין או בעקיפין לשירותים.

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט  .2 854 
ו/או מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו,  855 

ור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו/או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לרבות שכפול, ייצ 856 
 857 לצורך ביצוע תפקידי/נו ומתן השירותים, בהסכמת ענבל, ולטובתה בלבד.

למסור לענבל כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו, הקשור למתן השירותים  .3 858 
ם דרישתה הראשונה, וכן בכל מקרה של סיום ו/או שנוצר במהלך ביצוע מתן השירותים, מיד ע 859 

תפקידי/נו, ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו כאמור, וזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום  860 
תפקידי/נו. אני/נו מתחייב/ים להשיב לענבל גם כל עותק או, בהתאם להנחיות ענבל  861 

 862 ה הראשונה של ענבל.להשמיד/לגרוס את כל העותקים שיהיו מצויים ברשותי/נו, מיד עם דרישת

אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום  .4 863 
לענבל ו/או לגופים הקשורים במתן השירותים, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי  864 

ה זכאית, במקרה של כספי לא יהווה תרופה וסעד נאות להם, ולפיכך אני/נו מסכים כי ענבל תהי 865 
הפרת איזו מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו  866 

 867 צו מניעה זמני ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את ענבל בגין כל נזק שייגרם לה  .5 868 
או לגופים הקשורים במתן השירותים, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו /ו 869 

מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים  870 
על פי כל דין. בנוסף, הנני/ו מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה  871 

 872 יב/נשיב לענבל כל סכום שקיבלתי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל, בגין מתן השירותים.אש

, 1981 -ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .6 873 
וכי הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק  874 

 875 הנ"ל.



 

 

ש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני/ו מתחייב/ים לטעון אם אדרש/נידר .7 876 
לחיסיון, וכן מתחייב/ים להודיע לענבל על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה  877 

 878 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע.

לת כל דין והן בלתי ידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה אינן גורעות מתחו .8 879 
בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה  הדירות ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן 880 

 881 ואילך, ובכלל זה אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מעיקרי  .9 882 
יני/נו לבין ענבל, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה תחשב ההתקשרות שב 883 

 884 כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין ענבל.  

 885 כל שינוי של כתב סודיות זה כפוף לאישורה של ענבל מראש ובכתב. .10

 886 

 887 ולראיה באתי על החתום:

______________________________  ______________________________ 888 

 889 חתימה      שם מלא  
 890 

 891 

 892 


