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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 מנהלה :1פרק 

צתית הדרכה קבושירותי לאספקת הנהלת בתי המשפט באמצעות יחידת הרכש המרכזית, פונה בזאת לקבלת הצעות 

 קלינית  לשופטים

 ." או באתר מנהל הרכש הממשלתיפרסומיםתחת "הרשות השופטת ניתן לעיין בתנאי המכרז ונספחיו באתר 

 הגדרות 1.1

 הגדרה המונח

 

 הדרכה קבוצתית קלינית  לשופטיםשירותי מתן ל 9/21 'מכרז פומבי מס המכרז

 הנהלת בתי המשפט. המזמינה

 ועדת המכרזים של הנהלת בתי המשפט. ועדת המכרזים

ועדת המשנה 

 למכרז 

להביא בפניה את תוצאות הבדיקות חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים 

 והבחינות בכל שלב במכרז. בוועדת המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך.

איש הקשר המוסמך מטעמה של המזמינה בכל הנוגע להליכי מכרז זה וניהול  נציג המזמינה

 ההתקשרות בפועל.

 ספק אשר הגיש הצעה למכרז.  מציע

 על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו. תשובת מציע למכרז הצעה

 מציע שהצעתו זכתה במכרז. זוכה

איש הקשר מטעמו של הזוכה אשר מוסמך על ידו לבוא בקשר עם נציג המזמינה בכל  נציג הזוכה

 הקשור למימוש וביצוע השירותים המבוקשים במכרז.

 הטובין/השירותים

 המבוקשים

 הדרכה קבוצתית קלינית  לשופטים 

 

 הגשת ההצעה 1.2

 כתובת המזמינה בלבד. ו סגורה, עליה יירשם: שם המכרז, מספר המכרזבאריזה אחת אטומה וההצעה תימסר  1.2.1

 שתי מעטפות פנימיות:האריזה תכלול 

 את כל   ותעותקים ( הכולל 2-מקור ואחת ) חוברות כרוכות זהות ומלאות 3בה יוכנסו  מעטפה אחת

 מו:ירשמעטפה כל על גבי  .)שתוכנס למעטפה נפרדת( המחירהצעת למעט מסמכי ההצעה הנדרשים 

ן כרוכות כאשר ההחוברות תוגשנה  ת.שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון להתקשרו ,"העתק"" או מקור"

למסמכי  4לפרקים, כאשר יקדים לכל פרק עמוד עם שם הפרק, לפי הסדר המפורט בפרק ומחולקות 

-בראשיאצל המציע בכל עמוד בחותמת המציע, בחתימת מורשי חתימה חוברת המקור תיחתם המכרז. 

 תיבות ובחתימה מלאה בדף האחרון. 

  חתומה בחתימות עליה יירשם "הצעת מחיר" שתכיל את הצעת המחיר של המציע )נספח ט'(  שנייהמעטפה

 .מלאות ומחייבות

 המקור. יובהר כי בכל מקרה של אי זהות בין חוברת המקור להעתקים יגבר נוסח 1.2.2
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

הצעה אשר לנקודות ברכיב האיכות  2יובהר כי הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה את הזכות להפחית עד  1.2.3

 לא תוגש במתכונת כנדרש לעיל.

 מועד הגשת הצעה  1.3

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים  לפרק זה. 1.3את ההצעות יש להגיש כפי המפורט בטבלת ריכוז המועדים בסעיף 

, ירושלים, קומה ב' בארכיב. ההצעות תישלחנה בדואר רשום או 22של הנהלת בתי המשפט בכתובת : רח' כנפי נשרים 

. המציע נושא באחריות לכך ולא תישמע להלן 1.3במסירה אישית ועליהן להימצא בתיבת ההצעות במועד הנקוב בסעיף 

ועדת המכרזים לא  - 1993לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג,  20לתשומת הלב: בהתאם לתקנה  ממנו כל טענה בעניין.

 תדון בהצעה שלא נמצאה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות ולא תשמע כל טענה בעניין זה. 

 טבלת ריכוז מועדים  1.4

 שעה תאריך תיאור הפעילות

  13.12.2021 על ידי המזמינה מועד פרסום המכרז

 12:00 27.12.2021 על ידי המציעים  מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה

  2.1.22 על ידי המזמינה מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

 12:00 10.1.22 על ידי המציעים המועד האחרון להגשת הצעות

 

 

 שאלות והבהרות 1.5

לא יאוחר מהמועד  liorel@court.gov.ilלדוא"ל  לבצע באמצעות פנייה בכתבשאלות בקשר למכרז ניתן  1.5.1

 לעיל.  1.3בסעיף כפי המפורט בטבלת ריכוז המועדים  ותהבהרוהאחרון להצגת שאלות 

הפניות תכלולנה את שם המציע השואל, מענו ואמצעי יצירת קשר עמו. בחלקה המהותי הפנייה תכלול את  1.5.2

ל שניתן, או בקשת הבהרה ואת הפרק והסעיף הרלוונטי במסמך זה שעורר את השאלה, ככהעמוד, זיהוי 

 השאלה בצורה בהירה ומלאה. 

  פתוח לעריכה: בלבד MS word בפורמט המחייב הבא  בפורמט הבא נההבהרה תוגשל הבקשהשאלה או ה 1.5.3

מס

' 

עמוד 

 במכרז

תוכן הבקשה  סעיף במכרז פרק במכרז

 להבהרה

1.      

2.      

שתגענה לאחר המועד האחרון לשליחת  הבהרות/המזמינה תהא רשאית שלא להתייחס לשאלות 1.5.4

 , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, המוחלט והסופי.הבהרות/שאלות

המזמינה רשאית שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות, מחמת החשש  1.5.5

המוחלט  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, נייני אחרלחשוף מידע שראוי להישאר חסוי ו/או מכל טעם ע

 והסופי של המזמינה.

המזמינה תהא רשאית לשנות את נוסח המכרז על נספחיו השונים ובכלל זה -בהתחשב בשאלות שהתקבלו  1.5.6

בהתאם למענה לשאלות, הוא המחייב וזאת גם אם  הנוסח החדש של המכרז -במקרה זה  את תנאי המכרז.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

עיל כדי לחייב את המזמינה להסכים בפועל לא תופק הדפסה מתוקנת של מסמכי המכרז. אין באמור ל

 להסתייגויות כלשהן אשר נכללו בשאלות המציעים או בכדי לבצע שינוי זה או אחר.

במועד המצוין  תפורסמנהמענה לשאלות ההבהרה באמצעות דוא"ל בלבד, כאשר התשובות  תספקהמזמינה  1.5.7

או באתר האינטרנט  ""פרסומיםהלשונית תחת הרשות השופטת באתר לפרק זה  1.3בטבלת הזמנים בסעיף 

הסר ספק, על המציעים להתעדכן בהבהרות השונות באתר האינטרנט. . למען של מינהל הרכש הממשלתי

התשובות לשאלות ההבהרה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהוראותיו ועל המציע לצרף את מסמך 

 הצעתו. להתשובות לשאלות 

תפורסם בוע סבב אחד נוסף או יותר של הבהרות. הודעה על כך שומרת לעצמה את הזכות לקהמזמינה  1.5.8

 באתר הרשות השופטת.

 תקופת והיקף ההתקשרות  1.6

חתימה על חוזה התקשרות והוצאת הזמנת העם  הא לשנהתתקופת ההתקשרות עם המציע שיזכה במכרז  1.6.1

הזכות להאריך את למזמינה שמורה . "(תקופת ההתקשרות הראשונה" –)להלן . המזמינהרכש חתומה ע"י 

"( במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה תקופת ההתקשרות הנוספתתקופת ההתקשרות )להלן: "

שנים. ההודעה על המשך ההתקשרות  5על  ינהלא תעלהראשונה והנוספת ת ההתקשרות וקופתסך ובלבד ש

 תינתן ע"י המזמינה בכתב. 

 ה בהודעה בכתב של חודש מראש.למזמינה שמורה הזכות לבטל התקשרות זו מכל סיב 1.6.2

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לאישורים הנדרשים על פי דין, לחוקי התקציב ולהוראות החשב הכללי  1.6.3

 המתעדכנות מעת לעת.

 מזמינה. יובהר, כי הזכות להארכת ההתקשרות עם הזוכה נתונה לשיקול הדעת הבלעדי של  1.6.4

 ההתקשרות במכרז זה בכל עת.המזמינה רשאית להגדיל או להקטין את היקף  1.6.5

 שינוי וביטול 1.7

המזמינה רשאית לבטל את המכרז או לצאת למכרז חדש על פי שיקול דעתה הבלעדי. המזמינה לא תשלם  1.7.1

 בשום מקרה פיצוי מכל סוג שהוא בעקבות ביטול המכרז כאמור.

ר נקבעו בהליך המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות ו/או לשנות כל אחד מהמועדים אש 1.7.2

 יום מראש. 30בכל עת, תוך מתן הודעה מוקדמת של  הזוכההמכרז וכן להפסיק את ההתקשרות עם 

כל שינוי שיעשה ע"י המציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים  1.7.3

והמזמינה תראה אותו כאילו לא  בחשבון בעת הדיון בהצעה לא יובאובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 נכתב ואף עלול לגרום לפסילת ההצעה.

המזמינה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות המכרז ותנאיו,  1.7.4

או במקרה שבו ההצעה אינה מאפשרת הערכתה כדבעי. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הצעת מחיר "אפס" 

ל פניה להיות הצעה גירעונית, תחשב כהצעה בלתי סבירה, אלא אם כן יוכח אחרת להנחת או הצעה שנחזית ע

 דעתה של המזמינה.
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 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 

 תוקף הצעות  1.8

 לעיל. 1.3להגשת ההצעות כמפורט בסעיף יום מהמועד האחרון  90הצעתו של מציע תהיה בתוקף למשך  1.8.1

, רשאי המציע לבטל יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות 90אם הליכי אישור המכרז לא יסתיימו לאחר 

הודעה על ביטול ההצעה תועבר, בכתב, תוך ציון מועד תחולה, אל ועדת המכרזים של הנהלת את הצעתו. 

 בתי המשפט. 

 יום מיום סיום תקופת ההתקשרות. 90עד תום  תקפהתהיה  הזוכההצעת  1.8.2

 ות קניין רוחניזכוי 1.9

כל השירותים שיינתנו על ידי הזוכה ותוצאותיהם ו/או תוצריהם, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו ויהיו לקניינה  1.9.1

המוחלט והבלעדי של המזמינה. הזוכה לא ישתמש במסמך או במידע או בכל תוצר של השירותים או 

 תוצאותיהם, ללא אישור בכתב ומראש של המזמינה.

הזוכה לקבל לידיה כל תוכנית, מהמזמינה תהיה רשאית הן במהלך מתן השירותים והן לאחריהם לדרוש  1.9.2

 מסמך, מידע או דבר הקשור למתן השירותים. 

 על אף האמור בכל דין, לא תעמוד לזוכה זכות עיכבון בעבודות או בתוצרי שירותים כאמור.  1.9.3

ל יחול גם על כל מידע, מסמך וכיוצא באלה שימסרו למען הסר ספק, מודגש בזאת כי האמור בפסקה זו לעי 1.9.4

זוכה על ידי המזמינה בקשר עם מתן השירותים, אלא אם כן מדובר במידע, מסמך וכיוצא באלה שהפכו ל

 מוטל על הזוכה. -לנחלת הכלל. נטל ההוכחה כי מידע, מסמך וכיוצא באלו כאמור הן בגדר נחלת הכלל 

 כללי   1.10

ת במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות ו/או השלמות למזמינה נשמרת הזכות לפנו 1.10.1

להצעתו, או בכדי להסיר אי בהירות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות. כל פניה תיעשה בהתאם לחוק 

 חובת המכרזים והתקנות לפיו וכן בהתאם להוראות התכ"ם המתעדכנות מעת לעת.

כרז ובכלל זה את מלוא ההתחייבויות שיוטלו עליהם במסגרת מתבקשים לבחון היטב את תנאי המ המציעים 1.10.2

 ההתקשרות עם המזמינה במידה ויזכו במכרז. 

באחריותם הבלעדית של המציעים להתעדכן בהודעות ו/או בשינויים ו/או תוספות אשר יפורסמו מעת לעת  1.10.3

  .באתר האינטרנט של המזמינה

, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שיקרי או מטעה המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע 1.10.4

 או שלא כלל מידע שאמור היה לגלותו לפי כל דין או בהתאם לתנאי המכרז.

איסור תיאום הצעות: המציע או בעל עניין במציע או בכל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה  1.10.5

ן לפני קיום המכרז והן בזמן תקופת תוקפו במציע, לא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת מציע אחר כלשהו ה

המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות: כריתה מפורשת של הסכם 

או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו או קבלת מידע או החלפת מידע, או פרסום מידע או גילוי מידע 
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

גוף הינו בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע לאדם או לגוף כלשהו, כאשר אותו אדם או 

 אחר.

שומרת לעצמה את הזכות  המזמינהלא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא, במכרז היה וההתקשרות עם הזוכה  1.10.6

, ללא מגבלות כלשהן. "זוכה שניהמדורג במקום השני בסיום ההליך המכרזי ולהכריז עליו כ"להתקשר 

)תשעים( יום נוספים לאחר  90זוכה שני, תעמוד בתוקפה למשך כאשר יוכרז המציע לפיכך, ההצעה של 

 סיומם של הליכי המכרז, כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

לפעול בכל דרך אחרת במקרה כזה, לרבות  נהשל המזמי הלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות

 הבלעדי. הלפרסם מכרז חדש, הכול לפי שיקול דעת -מבלי לגרוע מכלליות האמור  -

 נהו/או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שיעמדו למזמיבהכרזה על הזוכה השני  בנוסף, אין 

 , כנגד הזוכה הראשון במכרז.האו מי מטעמ

למימוש השני בחירת הזוכה השני תיעשה לאחר תום תוקף ההצעה, תידרש הסכמת הזוכה  אם ההחלטה על

 ההתקשרות.

 עיון בהחלטת ועדת המכרזים ובהצעת הזוכה במכרז:  1.10.7

הצעתו של הזוכה במכרז תועמד במלואה, על נספחיה, לעיון יתר המציעים במכרז. אם קיימים בהצעה חלקים 

מפרט את החלקים ואת הנימוקים הנספח , יצרף המציע להצעתו אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים

' למכרז. ועדת המכרזים תחליט, בהתאם לשיקול דעתה, האם נספח ולסודיותם בהתאם לנוסח המופיע ב

 לגלות את ההצעה הזוכה במלואה או בחלקה.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

    השירותים המבוקשיםתיאור  -: מסמך האפיון 2פרק 

 כללי 2.1

תהליכי השפיטה במדינת ישראל המבוצעים על ידי שופטים מומחים )פרופסיונליים(, עצמאים  הרשות השופטת ממונה על

ובלתי תלויים, הממלאים את שליחותם בהתאם לחוק ולערכי הצדק ופועלים למתן הכרעת דין ויישוב סכסוכים בתיקים 

 פט המחוזיים ובתי משפט השלום.המובאים לפניהם. הרשות השופטת נחלקת לשלוש ערכאות: בית המשפט העליון, בתי המש

עניינים אזרחיים ופליליים בערכאה ראשונה נדונים בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום. בית המשפט המחוזי יושב 

בית משפט השלום דן . כבית משפט של ערכאה ראשונה וכבית משפט לערעורים על פסקי הדין של בית משפט השלום

 , אזרחיים, משפחה ונוער. בעניינים פלילים

יחידות הפרושות בשישה מחוזות גיאוגרפיים: צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים ודרום.  50 -הרשות השופטת מונה כ

המבנה הארגוני של כל יחידה כולל דרג שיפוטי ודרג מנהלי )אנשי סגל( כאשר בכל דרג עומד מנהל. בראש הדרג השיפוטי 

א אשר לו אחריות כוללת לניהול היחידה / המחוז לרבות ניהול שוטף של שופטים, עוזרים משפטיים עומד נשיא / סגן נשי

עובדי מזכירויות,  –ומתמחים. בראש הדרג המנהלי עומד מנהל מחוז / מזכיר ראשי האחראי לניהול השוטף של עובדי המנהל 

 קלדניות, עובדי ארכיב וכו'. 

קבל שירותי הדרכה קלינית קבוצתית  לשופטים העוסקים בתיקי פשע חמור, נוער במסגרת מכרז זה מעוניינת המזמינה ל

 ומשפחה בערכאות השונות.

 כללי -השירות הנדרש  2.2

אופי העבודה של שופטים העוסקים בתיקי פשע חמור, נוער ומשפחה חושף אותם מדי יום למקרים וסיפורים קשים  2.2.1

 . ומורכבים ברמה היומיומית

המקצוע, ישנו צורך בליווי  מוסדר  אתגריעל מנת למנוע שחיקה בקרב אוכלוסייה זו ועל מנת לסייע לה להתמודד עם 

ומתמשך במסגרתו תינתן הכשרה מקצועית מעשית לזיהוי והבנת התהליכים הנפשיים של בעלי הדין בתיקים מורכבים 

הנדרשות במילוי תפקידם. לאור האמור, המזמינה  אלו והרחבת ארגז הכלים הרגשי לטובת ההתמודדויות המגוונות

מעוניינת בהקמת מערך מקצועי תומך ומלווה אשר יעניק ליווי מקצועי לשופטים אלו במסגרת של מפגשי הדרכה 

 .חודשיים

במהלך המפגשים יתקיים שיח קבוצתי בו יעלו השופטים דילמות מעבודתם השוטפת, תחושות וקונפליקטים. תפקידו  2.2.2

לוג הקליני המלווה את הקבוצה הינו הנחיית השיח והקניית כלים מקצועיים אשר יקלו ויסייעו לשופט של הפסיכו

 7בשגרת עבודתו. התכנים העולים בשיחה יישארו דיסקרטיים לחלוטין וייחשבו סוד מקצועי ע"פ הגדרתו בסעיף 

 .1977-חוק הפסיכולוגים, תשל"זל
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 השירות יינתן במחוזות הבאים: 2.2.3

מס' מפגשים  מס' קבוצות ערכאה מחוז

 בשנה

 סה"כ שעות

 30 10 1 מחוזי צפון

 30 10 1 שלום צפון

 30 10 1 מחוזי חיפה

 30 10 1 שלום חיפה

 30 10 1 מחוזי תל אביב

 60 10 2 שלום תל אביב

 30 10 1 מחוזי מרכז

 60 10 2 שלום מרכז

 30 10 1 מחוזי ירושלים

 30 10 1 שלום ירושלים

 30 10 1 מחוזי דרום

 30 10 1 שלום דרום

 שעות  420 140 קבוצות  14  סה"כ

 

 *מספר המפגשים וההיקף השנתי הינם הערכה בלבד. בכל מקרה, התשלום יבוצע ע"פ ביצוע בפועל.

 אנשי המקצוע הנדרשים 2.3

 .הדרכת מטפליםלהגיש הצעות במכרז זה פסיכולוגים קליניים בעלי הכשרה וניסיון בתחום  רשאים 2.3.1

המזמינה מבקשת לגייס עד שלושה אנשי מקצוע. יודגש כי מתן השירות המבוקש הינו בפריסה ארצית ולכלל המחוזות  2.3.2

 המפורטים בטבלה ועל המציע להיות ערוך לספק את השירות בכל מחוז שיידרש. 

 למכרז 3במכרז מפורטים בפרק  גשת הצעהפירוט תנאי הסף לה

 אוכלוסיית היעד 2.4

ז זה הינה שופטים של ביהמ"ש לענייני משפחה, נוער ושופטים פליליים בהרכבי פשע חמור. במסגרת אוכלוסיית היעד במכר

תפקידם מתמודדים השופטים עם אתגרים רבים הנובעים מתפקידם הייחודי וחשיפה למקרים הדורשים ראיה טיפולית 

 וד.ושיפוטית כאחד תוך חשיפה לפרטי עבירות קשות כגון רצח, אונס ועבירות מין וע

 האתגרים המרכזיים עמם מתמודדים השופטים 2.5

 .התמודדות עם אוכלוסייה מורכבת המגיעה לאולם הדיונים 2.5.1

 שיקום מורכבים, אוכלוסיות בסיכון תקבלת החלטות מקצועיות טעונות וחשיפה לסבל רב, סיפורי חיים וניסיונו 2.5.2

 התמודדות עם קטינים או מתבגרים אשר חלקם בסיכון. 2.5.3

 בהליכי נזקקות.משפחות מורכבות  2.5.4

 קבלת החלטות טעונות החורצות גורלות לשנים ארוכות עבור מתבגרים וקטינים.  2.5.5

 תיקים המשתרעים על פני משך זמן ממושך ביותר בשל ריבוי קורבנות עבירה. 2.5.6
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 עומס עבודה כבד. 2.5.7

 ומשפחותיהם.עיסוק במקצוע אשר מגביר את הסיכויים להשמצות והכפשה בכלי התקשורת, איומים על חיי השופטים  2.5.8

 תחום מקצועי הכרוך בתחושת שליחות מיוחדת. 2.5.9

 התמודדות עם ממשקי עבודה מורכבים לטובת הכרעת הדין. 2.5.10

 אופן הפעילות 2.6

ההדרכות תהיינה הדרכות קבוצתיות מונחות אנשי מקצוע המהוות חלק מהכשרתם המקצועית של השופטים  2.6.1

 בהן הינה חובה.  תוההשתתפו

משתתפים למשך כשלוש שעות בבתי המשפט כמפורט בטבלה  8-20 -בוצות של כ ההדרכות תערכנה אחת לחודש בק 2.6.2

 . 2.2.3בסעיף 

המלווים  הקליניים שעות בהשתתפות כלל הפסיכולוגים 3אחת לרבעון תיערך פגישת עבודה שוטפת בהיקף של עד  2.6.3

עם גורמים רלוונטיים מטעם המזמינה לשם דיווח, עדכון, חשיבה משותפת על המשך הליווי ועיבוי המערך התומך 

 לשופטים ועוד.

פגישות אישיות עם הפסיכולוגים בהיקף  בחטיבת השופטים לאורך התהליך תקיים מנהלת תחום פרט סגל שיפוטי 2.6.4

 , ליווי ודיווח על הפעילות.שעות שנתיות לשם עדכון שוטף 36כולל של עד 

המזמינה תקיים תהליך כניסה לתפקיד במסגרתו ייחשפו הזוכים במכרז לרשות השופטת, לצורכי המערכת ואוכלוסיית  2.6.5

השופטים זאת לשם היכרות עם המערכת, גיבוש תפיסה ומתווה להפעלת הפעילות וקביעת מתודולוגיה מותאמת 

 שעות. 8תהליך הינו עד לאוכלוסיית היעד. היקף השעות המוקצה ל

 בנק שעות 2.7

שעות שנתיות  25בנוסף לשעות ההדרכה והמפגש הרבעוני, המזמינה מעוניינת בהקמת בנק שעות בהיקף של עד  2.7.1

בהתאם לצורכי המערכת ולשיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי בכל מקרה התשלום הינו בגין  הזוכיםאשר תחולקנה בין 

 שעות שבוצעו בפועל.

להגיע לאחד / כמה אתרים של  הזוכהשעות שנתיות למקרי חירום וצרכים מיוחדים בהם יידרש  15עד בנוסף, יוקצו  2.7.2

בהתאם  הזוכיםהמערכת לליווי האירוע אם באופן חד פעמי ואם באופן של מספר מפגשים. שעות אלו תחולקנה בין 

מראש של נציג חטיבת השופטים.  לצורכי המערכת ולשיקול דעתה הבלעדי. שעות על פי סעיף זה יהיו בכפוף לאישור

 יודגש כי בכל מקרה התשלום הינו בגין שעות שבוצעו בפועל.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 : תנאי סף  3פרק 

 תנאי סף מנהליים  3.1
  שבנספח א'.על פי הנוסח תצהיר מלא ומפורט על המציע להגיש  3.1.1

( להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"  1976 –ציבוריים, התשל"ו מציע עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ה 3.1.2

 להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע להגיש : וברשותו כל האישורים הנדרשים לפי חוק זה.

המציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס כי אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד  3.1.2.1

או שהוא פטור מניהולם ומדווח לפקיד שומה על  1975-ך מוסף, תשל"והכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ער

 הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

 .1המציע כנספח א'ל ידי יסומן עיצורף ואישור זה 

לדוגמא: במידה ומדובר המציע רשום במרשם המתנהל ע"פ דין. להוכחת תנאי זה יצרף המציע אישור  3.1.2.2

יש  –בחברה, על המציע לצרף העתק אישור התאגדות מאת רשם החברות, במידה ומדובר בעמותה 

יש לצרף העתק – מ"במע מורשה כעוסק רשום לצרף אישור מרשם העמותות, במידה והמציע המציע

 תעודת עוסק מורשה. 

 .2המציע כנספח  א' על ידי יסומןואישור זה יצורף 

המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר. להוכחת עמידה בתנאי זה, על המציע לחתום על תצהיר בדבר אי  3.1.3

 '.בבנוסח שבנספח תיאום מכרז 

 תנאי סף מקצועיים  3.2

  .בפסיכולוגיה לפחות שני תואר בעל קליניפסיכולוג על המציע להיות  3.2.1

 ואישורי השכלה. כולל פירוט שנות ניסיון יש לצרף קורות חיים מפורטים

לפני תקנות הפסיכולוגים )אישור תואר  מדריך-מומחהכפסיכולוג  רשום בפנקס הפסיכולוגים על המציע להיות 3.2.2

 .1979-מומחה(, התשל"ט

 .יש לצרף צילום הרישום מפנקס הפסיכולוגים

 2021-5201ניסיון לפחות בין השנים  שנות 4מתוכן  ,כפסיכולוג קליני למציע ניסיון של עשר שנים לפחות בתחום 3.2.3

 משתתפים.   20משתתפים ועד  7בקבוצות של לפחות  מטפלים בהדרכת

 ג'.המציע יפרט את ניסיונו בטבלה המצורפת כנספח 

 . בנוסח שבנספח ד'התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים על המציע לחתום על  3.2.4

המציע  תעמודים בו תפורט מתודולוגיי 3על המציע להגיש מסמך מפורט שלא יעלה על  –ושיטת עבודה  המתודולוגי 3.2.5

  היעד ואופי השירות הנדרשים במכרז. תבהתייחס לאוכלוסיי

על אף האמור לעיל, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לאפשר למציע אשר לא צירף אישור מהאישורים המפורטים 

"צירוף מאוחר"(. צירוף  –עד המאוחר למועד פתיחת המעטפות )להלן לעיל, להשלים את הגשת המסמכים במו

 מאוחר כאמור לעיל, יתאפשר רק מקום שהוברר, כי המסמכים לא צורפו בשל טעות בתום לב של המציע.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ומסמכים נדרשים הגשת ההצעה אופן :4פרק 

 ההצעה תימסר באריזה אחת אטומה וסגורה, עליה יירשם: שם המכרז, מספר המכרז וכתובת המזמינה בלבד.  4.1

 שתי מעטפות: האריזה תכלול

עותקים  2-חוברות כרוכות זהות ומלאות )אחת מקור ו 3 שתכילעליה  יירשם "מעטפת איכות"   אחת מעטפה 4.1.1

" מקורעל גבי כל מעטפה ירשמו: " .הצעת המחירלמעט טופס  ( הכוללות  את כל מסמכי ההצעה הנדרשים

", שם המציע, כתובתו ומס' הטלפון להתקשרות. חוברת המקור תיחתם בכל עמוד בחותמת המציע, העתקאו "

 תיבות ובחתימה מלאה בדף האחרון.-בחתימת מורשי חתימה אצל המציע בראשי

לכל פרק עמוד עם שם הפרק, לפי הסדר  החוברות תוגשנה כאשר הן כרוכות ומחולקות לפרקים, כאשר יקדים

 המפורט להלן:

 הערות המסמכים הנדרשים הערות שם החוצץ  מס"ד 

 עמוד ראשון:    .1

  פרטי המציע

 'זנספח   פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו

 חוצץ ראשון:   .2

 מסמכי המכרז 

למסמכי  ,ו'נספח מסמכי המכרז חתומים, לרבות ההסכם )

 המכרז( ונספחיו  

 

  שאלות הבהרה  .3

 חוצץ שני:   .4

 תנאי סף מנהליים

 'נספח א נוסח תצהיר

 1נספח א' ניהול ספרים  אישור  .5

 2א'נספח  אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין   .6

 'הנספח  חלקים חסויים בהצעה  .7

 חוצץ שלישי:   .8

 תנאי סף מקצועיים 

, המציע בדבר עמידתו בתנאי הסף המקצועיים תצהיר

 ורכיבי האיכות הנוגעים לניסיון

 'גנספח 

9.    

 

חתומה בחתימות עליה יירשם "הצעת מחיר" שתכיל את הצעת המחיר של המציע )נספח ט'(  שנייהמעטפה  4.1.2

 .מלאות ומחייבות 

 

                   נקודות ברכיב האיכות להצעה אשר  2כי הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה את הזכות להפחית עד  דגש,יו 4.2

 לא תוגש במתכונת כנדרש לעיל.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

   הזוכה במכרזבחירת אופן :  5פרק 

 בדיקת ההצעה תיעשה בהתאם לשלבים הבאים:

מציע שעבר את שלב א'  במכרז זה. 3תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בתנאי הסף כפי שפורטו בפרק  - שלב א' 5.1

 ימשיך לשלב ב'.

  65%=  בחינת מרכיב האיכות –שלב ב'  5.2

 ם הבאים:טריוניע"פ הקריבשלב זה תבחן הצעת המציע 

 פירוט ניקוד הקריטריון

במסגרת הריאיון יידרשו המציעים לפרט 

 את הנקודות הבאות:

  פירוט מתודי של תהליך העבודה

הנדרש במכרז כפי שהוגש על ידי 

 3.2.4המציע בהתייחס לסעיף 

 3בפרק 

  התרשמות ממידת התאמת המציע

 כושר ביטוי, –לאוכלוסיית היעד 

הבנת השירותים הנדרשים במכרז 

לתת ומידת התאמתו של המציע 

 .שירותים אלה

 

70 

 

 

 

 ייבחן במסגרת ראיון אישי

 30 ניסיון מקצועי רלוונטי

   שנות ניסיון  5-10מציע שלו

 10  -בהדרכה קלינית של מטפלים 

 נקודות.

  שנות ניסיון  11-13מציע שלו

 –בהדרכה קלינית של מטפלים       

 נקודות. 20

  שנות ניסיון  13מציע שלו מעל

  -בהדרכה קלינית של מטפלים 

 נקודות 30 -מלוא הציון בסעיף זה 

  100 סה"כ

        

 נקודות ומעלה יעברו לשלב הבא 80רק מציעים אשר יקבלו ברכיב האיכות 
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

  35%בחינת המחיר =  –שלב ג'  5.3

 . 2.9.2021מיום  11מהדורה  8.1.1תעריפי המכרז מבוססים על תעריפי החשב הכללי והוראת תכ"ם שמספרה 

בשלב זה ייבחן אחוז ההנחה שניתן מתעריף שעת חוות דעת, יעוץ והדרכה בתוך מערכת )מוסד חינוכי, מפעל, בית 

. אחוז 18מהדורה  8.1.1.1תכ"ם מס' ה.לשעה + מע"מ )לפני הנחה( כמפורט בהוראת ₪  420ארגון( והינו  חולים,

  ההנחה הגבוה ביותר יקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה ושאר ההצעות ידורגו ביחס להצעה שבמקום הראשון.

 את ההצעות יש להגיש בנוסח המצורף למכרז כנספח ט'.

 

המזמינה נקודות ומעלה,  80מבין המציעים שקיבלו ציון איכות של : בחירת המציעים וחלוקת העבודה -שלב ד'  5.4

מציעים בסה"כ. הזוכים במכרז יהיו המציעים שקיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר. דירוג  3תבחר עד 

 המציעים ותחומי התמחותם ישפיעו על חלוקת הקבוצות ברחבי הארץ וזאת ע"פ שיקול דעת המזמינה בלבד.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 זוכה מהמסמכים ואישורים שיידרשו  :6פרק 

ימי עבודה, מחויב הזוכה זה לצרף  7"( ולא יאוחר מחלוף הזוכה)להלן: "כי הצעתו נבחרה כזוכה במכרז עם היוודע למציע 

מציע שלא ימציא המסמכים האמורים, בחלוף מניין ימים אלו תהיה רשאית במקרה בו המסמכים ו/או האישורים הבאים. 

 המזמינה לפנות למציע שדורג במקום השני. 

 חוזה  6.1

. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה והוראות  'ונספח כחתימה על חוזה כדוגמת החוזה המצורפת למכרז זה ומסומנת 

 המזמינה.תכריע בעניין הלשכה המשפטית של המכרז, 

 מציעטופס פרטי   6.2

 .למסמכי המכרז 'ז נספחלמלא את הטופס כדוגמת  הזוכהעל 

   הממשלתי הספקיםפורטל להצטרפות  6.3

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, 

הרלוונטיות,  םויתר הוראות התכ" 7.16.1מס'  םהממשלתי, בשים לב להוראות התכ" הספקיםבמסגרת פורטל 

, לחילופין ימציא אישור כספק העושה הספקיםוהנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל 

  .הספקיםשימוש בפורטל 
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ים המבוקשיםבגין השירות : התמורה7פרק 

מהדורה  8.1.1ובהתאם להוראת תכ"ם מס'  ההתקשרותביצוע העבודה ייעשה אך ורק על פי האמור במכרז זה ובהסכם  7.1

  שעניינה התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים. 11

 המשתנה מעת לעת. 1.4.0.2 -ו 1.4.0.3תשלום החשבוניות ייעשה עפ"י הוראת החשב הכללי שמספרה  7.2

  הצמדה: 7.3

תעריפי התקשרות עם נותני שעניינה  18מהדורה  8.1.1.1המחירים במכרז צמודים ע"פ הוראת תכ"ם מס' ה. 7.3.1

  שירותים חיצוניים.  ככל וישנו עדכון תעריפים בהוראת התכ"ם יעודכן התעריף לנותן השירותים.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ניגודי עניינים ויחסי הצדדים, שמירת סודיות :8פרק 

 מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו עקב ביצוע מכרז זה. הזוכה 8.1

 לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה בכתב מהמזמינה. הזוכה  8.2

 1981  -ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א הזוכה  8.3

 .1986  -, התשמ"ו ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(

 יחזיר למזמינה כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך.הזוכה  8.4

יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם הזוכה  8.5

הזוכה יום ניגוד עניינים כאמור, מתחייב גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למזמינה. בכל מקרה של ק

יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף הזוכה להודיע מראש למזמינה על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. 

במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה ברוח זו. במקרים בהם תסבור המזמינה כי קיים חשש לניגוד עניינים 

 אית לפעול כמתחייב מן העניין בהתאם לשיקול דעתה.כאמור, תהא המזמינה רש

לרבות איתור עובדים ו/או  –" מסגרת ארגוניתבלבד. לעניין זה "הזוכה השירותים יינתנו במסגרת ארגוניות של  8.6

קבלני משנה, העסקתם, ניהול כל משא ומתן עמם, השגחה מתמדת על פעילותם, תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי 

 .הזוכהנלווה אגב העסקתם, פיטוריהם והאחריות לכך, והטלת משמעת כמקובל במסגרת 

י ביצוע מכרז זה, כי הינם עובדים ומועסקים מצהיר, כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים על ידיו לצרכהזוכה  8.7

בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני הזוכה ולא של המזמינה. הזוכה במסגרת הארגונית של 

לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על הזוכה העבודה והנזיקין. כן יהיה 

וזה זה. אם על אף האמור תחויב המזמינה כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה כלשהו, יפצה אותה ידו למטרות ח

 באופן מלא. הזוכהעל כך 

מתחייב לא להציג את השירותים הניתנים, לא כלפי עובדיו ומעסיקיו, לא כלפי ציבור הנהנים משירותים הזוכה  8.8

רשאי להציג את השירותים הניתנים לפי בקשת המזמינה, הזוכה אלה, כפעולות שלמזמינה  יש חלק בארגונן, אולם 

 תחת פיקוחו, הכל לפי העניין.

מודע הזוכה , כספק עצמאי לכל דבר ועניין. הזוכה, יחשב הזוכהבכל הקשור למערכת היחסים בין המזמינה לבין  8.9

 מינה.מעביד בינו ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו לבין המז-לכך שלא מתקיימים יחסי עובד

אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם לצרכים ובכלל זה הזוכה  8.10

 השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.

אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה כולן או חלקן ללא הזוכה  8.11

 בכתב המזמינה. הסכמה

רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא הסכמה בכתב ומראש הזוכה אין  8.12

הזוכה יהיה ואחר, הזוכה של  המזמינה. הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המזמינה לבין 

 בכל מקרה אחראי כלפי המזמינה לביצוע השירותים.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 נזיקין, שיפוי ופיצוי: 9פרק 

 אחריות משפטית 9.1

הזוכה יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המשרד ויישא בכל פיצוי כספי ו/או סעד אחר שייתבעו או  9.1.1

שיידרשו מהמשרד, שמקורם במעשים ו/או מחדלים שלו ו/או של העובדים מטעמו, לרבות קבלני משנה מטעמו 

 או כוחו.במסגרת העסקתם לפי מכרז זה 

הזוכה פוטר בזאת את המדינה מאחריות לכל תביעה אשר עלולה להיות מוגשת נגדה עקב העסקת עובדיו בפרויקט.  9.1.2

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המדינה בגין כל סכום שתחויב ובגין כל הוצאה שתיגרם לה עקב תביעה 

ובה זו תחול על הקבלן כלפי המדינה אף אם יחליט כאמור וזאת בלי שיהוי ובלא צורך בפנייה מוקדמת לערכאות. ח

ביהמ"ש המוסמך במקרה מסוים כי המדינה והקבלן אחראים במשותף כלפי ניזוק או נפגע מסוימים, והזוכה ישיב, 

 יפצה או ישפה את המדינה במלואו של כל סכום שתשלם כאמור.

ובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מקיום הזוכה מתחייב לשלם כל סכום או פיצוי, המגיעים על פי כל דין לע 9.1.3

 יחסי עבודה עם העובד עקב העסקתו בפרויקט.

הזוכה מתחייב לשאת בכל נזקי גוף ו/ או רכוש שיגרם למאן דהוא עקב מחדליו או הפועלים עימו ו/או מטעמו והוא  9.1.4

 מוותר בזאת על תביעה נגד המשרד בגין נזק או אבדן לרכוש ו/או לגוף כאמור.
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 : נספחים למכרז10פרק 

 נספח א נוסח תצהיר

 1נספח א' ניהול ספרים  אישור

 2נספח א' אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין 

 3נספח א' נסח התאגיד 

 'נספח ב אי תיאום מכרז

 'נספח ג אודות פרופיל המציע וניסיונותצהיר 

 'נספח ד התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

 'נספח ה חלקים חסויים בהצעה

 'נספח ו דוגמת חוזה

 'נספח ז פרטי המציע

 נספח ח' טופס הצעת מחיר
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 נספח א': נוסח תצהיר 
 

אני החתום מטה ____________ נושא ת.ז. שמספרה ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:ורק אותה וכי אם לא אעשה כן אהיה 

 

ונות ותשלום  חובות מס(, אישור על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשב למציע .א

בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם ובנוסח המפורט בתקנות עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת  1976-התשל"ו

 ; )מצ"ב האישור( האישור בתוקף עד ליום __________. 1987-התשמ"ח ניהול חשבונות()אישורים(, 

 מדווחת למע"מ כדין. המציע .ב

ומתחייבת לקיים בתקופת ההתקשרות הוראות כל  ין, לרבות לעניין תשלומים סוציאלייםעומדת בדרישות כל ד המציע .ג

 דין רלבנטית לצורך ביצוע העבודה לפי המכרז לרבות דיני עבודה ובטיחות שונים. 

 .ישנם כל האישורים או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למציע .ד

או  א מעניקוים שיש להם זיקה לשירותים אותם הבין אזרחי לא מתנהלים הליכים משפטיים בין פליליים המציעכנגד  .ה

לעמוד  והליכים היכולים להשליך על יכולת לרבות א מציעואו שיכול להיות להם השלכה על אלו אותם ה יעניק

 ו.עפ"י הצעת ובהתחייבויותי

 הם עומדים [.]לחילופין: להלן פירוט ההליכים התלויים ועומדים כנגד המציע, תמציתם והשלב הדיוני בו 

 למסור כל מסמך המאמת את האמור בתצהיר זה, לפי דרישת המזמינה.           המציע מתחייב .ו

אני מסכים שיימסר להנהלת בתי המשפט כל מידע המצוי במרשם הפלילי כאמור בחוק המרשם הפלילי ותקנת  .ז

 ומנהליה שפרטיהם מפורטים להלן המנהלים:  המציעאודות  1981-השבים, התשמא

 _________________________________________________________________ .ח

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת. .ט

   

 תאריך  שם +חתימה
 

 אישור

אני החתום מטה עו"ד _____________ מאשר כי ביום ___________התייצב בפני מר ________________ 

והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפי ת.ז. מספר _________ ולאחר  המציעת.ז.____________ המוסמך להתחייב בשם 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזני את שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי

 

   

   

 תאריך  עו"ד, שם וחתימה         
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 : אישור ניהול ספרים1נספח א
 יצורף על ידי המציע

 

 : אישור המציע לפיו הוא רשום במרשם המתנהל עפ"י דין2נספח א
 יצורף על ידי המציע
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ': תצהיר בדבר אי תיאום מכרזנספח ב
 

 אני הח"מ____________________ מס ת"ז _____________ 

 

 מצהיר בזאת כי :

 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה .1

 במכרז זה.  אני נושא המשרה אשר אחראי  להצעה המוגשת .2

באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם  אשר מופיע בהצעה זו הוחלטו על ידי המפרט וכל .3

  .מציע פוטנציאלי אחר

זו לא הוצגו בפני כל אדם אשר מציע הצעות במכרז זה או אשר יש לו את הפוטנציאל  המפרט וכל אשר מופיע בהצעה זו .4

 .להציע הצעות במכרז זה

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

מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר  צעה זוה .6

 במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 פרט: אם כן, אנא

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 א הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים מציע ההצעה ל 

 אם כן, אנא פרט:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

 

         

חתימת   המצהיר שם  מציעחותמת ה  מציעשם ה  תאריך

 המצהיר
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 אישור

 

אני הח"מ, עו"ד ____________ , מ"ר __________ , מרח' ____________ , מאשר בזאת כי ביום _________ 

הופיע בפני _________ , שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 , אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא  צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן

 

 

     

  שם מלא וחותמת   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 :  תצהיר אודות פרופיל המציע וניסיונו'גנספח 
 

 

 לכבוד: 

 ירושלים 22כנפי נשרים , הנהלת בתי המשפט

 

 שירותי הדרכה קלינית קבוצתית  לשופטים – 9/21 'הנדון: מכרז פומבי מס

 

  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי "המציע"(. –______________, המציע במכרז )להלן הח"מ,  אני

  :בזה כי רכן,  מצהי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה

בהדרכת מטפלים  2015-2021שנות הדרכה לפחות בשנים  4, מתוכן קליני שנות ניסיון כפסיכולוג 10הנני בעל  .א

 משתתפים.  20משתתפים ועד  7בקבוצות של לפחות 

 

 הלקוחשם 

 

 סוג ההדרכה

מס' משתתפים וסוג 

האוכלוסייה לה ניתן 

 השירות

מתן השירות תקופת 

 )מיום עד יום(

פרטי איש 

הקשר אצל 

)שם  הלקוח

 וטלפון נייד(

     

     

     

     

     

     

     

     

 נוספות טבלאות להוסיף רשאי המציע

 

 
 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור עו"ד

מס'______________  ןרישיואני החתום מטה, ___________________עו"ד, בעל 

___________________________________  )כתובת(, מאשר בזה שחתימות דלעיל הינן חתימותיהם של 

______________________ ושל __________________, המוכרים לי אישית/שזיהיתי אותם על פי תעודת זהות, וכי 

      ולים בהצהרה זו. חתימות אלו מחייבות את המציע ביחס לנכונות הפרטים הכל

_______________________                                                         

 חתימת עו"ד
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים –ד' נספח 
 

 לכבוד

 _______________________ 

 

"(נותן התחייבות זו בקשר מציעה" - אני _______________________, ת.ז. __________________, )להלן

________________ מספר _______________ )להלן   פומבי למתן שירותי הדרכה קלינית קבוצתית לשופטים למכרז

 "(.המכרז" -

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

ך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, (, ידיעה, מסמKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בכתב ובין בעל פה, ו/או בכל צורה או דרך של שימור  -מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב, הקשור באספקת השירותים 

 ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או  -"סודות מקצועיים" 

לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או 

 מי מטעמה. 

ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב  .2

 אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע  .3

 שיש למסור על פי כל דין.והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע 

 לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי, לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.  .4

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות  .5

 ן. אחרת, במישרין או בעקיפי

 אני מתחייב להודיע למזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.  .6

 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך: ___________
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 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 

 : חלקים חסויים בהצעההנספח 
 

 לכבוד

 ממשלת ישראל 

 המשפטהנהלת בתי באמצעות משרד : 

 א.ג.נ.,

 חלקים חסויים בהצעההנדון: 

 אני מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי ו/או מקצועי:

 

 

 

 

 

 

 ידוע ומוסכם עלי, כי ועדת המכרזים בהנהלת בתי המשפט מוסמכת להחליט בעניין זה, עפ"י שיקול דעתה.

 

 :חתימת המציע

     

 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

   

 : דוגמת חוזה 'ונספח            

 
 חוזה

 

 

 שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש __________שנת _____________

 

 בין

 

 הנהלת בתי המשפט המיוצגת לצורך חוזה זה על ידי הרשאים לחתום בשמה -מדינת ישראל

 או "המשרד"( )להלן: "המדינה"

 

 מצד אחד                                                                                                                            

 לבין

 

 שם הספק:_________________

 ח.פ.________________

 ע"י מורשה חתימה  

 )להלן: "הספק"(

 מצד שני             

 

"העבודה" או )להלן: למתן שירותי ________________והמדינה אישרה התקשרות עם הספק  איל הו

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנובהתאם להצעתו המצ"ב כנספח א' לחוזה  "השירותים"(

 

חות והעבודה תבוצע מיום _______________ועד יום ______________, בהתאם להנחיות ולו והואיל 

 . ע"י המשרד הזמנים שייקבעו
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 פרשנות .1

 המבוא לחוזה זה והנספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 .יחול על הסכם זה כאילו היה חיקוק 1981 -חוק הפרשנות התשמ"א  

 כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהן לשום פרשנות. 

 בחוזה זה לרבות המבוא לעיל תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצדם במידה וזו  

 .מתיישבת עם תוכן הדברים או הקשרם 

 המזמין/המשרד: הנהלת בתי המשפט. 

 

 ההתקשרות: .2

עם החתימה על חוזה התקשרות והוצאת הזמנת  התקשרות עם המציע שיזכה במכרז תהא לשנהתקופת ה 2.1

"תקופת ההתקשרות הראשונה"(. למזמינה שמורה הזכות להאריך  –)להלן  .ינהרכש חתומה ע"י המזמ

את תקופת ההתקשרות )להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"( במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על 

שנים. ההודעה על המשך  5ידה ובלבד שסך תקופות ההתקשרות הראשונה והנוספת לא תעלינה על 

 ינה בכתב. ההתקשרות תינתן ע"י המזמ

 הספק מתחייב לספק שירותים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ולשביעות רצונו המלאה של המשרד. 2.2

 העבודה תבוצע בהתאם להנחיות המשרד. 2.3

 הספק מצהיר כי הוא בעל יכולת מקצועית מתאימה לביצוע העבודה לשביעות רצונו של המשרד. 2.4

ההתקשרות, ואף להוסיף ולגרוע שירותים  הנהלת בתי המשפט רשאית להגדיל או להקטין את היקף 2.5

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הנהלת בתי המשפט לא מתחייבת לרכוש מן הספק כמות מינימאלית או 

 מכסימלית של שירותים והיא שומרת לעצמה את הזכות לרכוש את השירותים גם מגופים אחרים.

שימסרו לספק מעת לעת ובהתאם  מועדי מתן השירותים יהיו בהתאם לדרישות הנהלת בתי המשפט 2.6

 .לתקציבה

ימים לספק. נתנה  7למשרד נתונה הזכות להביא הסכם זה כולו או חלקו לקיצו בהודעה מוקדמת של  2.7

הודעה כאמור, יפוג תוקפו של ההסכם, או של חלקו, לגביו ניתנה הודעה כאמור, וזאת בתום תקופת 

 .ההודעה המוקדמת

לשפות את הספק ו/או לשלם לו תשלום כלשהו עקב הבאת ההסכם המשרד לא יהיה חייב לפצות ו/או  2.8

 .לקיצו וגם לא לשלם לספק עבור יתרת ההסכם שלא בוצעה

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות לבטל את ההתקשרויות בכל עת ומכל טעם )לרבות אי אישור  2.9

 ן. חוק התקציב, שינוי תוכנית העבודה וכיו"ב(, ולספק לא תהא כל טענה בעניי

ביחס  –המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה  2.10

לכל רכיביו של העבודה, לחלקיה  או לפריטים מוגדרים ממנה, בין שהם ניתנים לפיצול ולהפרדה ובין 
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 הנהלת בתי המשפט
COURTS ADMINISTRATION 

 יחידת הרכש המרכזית

 
 

  – 9/21מס'  פומבי מכרז

  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

עם קבלת ההצעה, אם במהלך ההתקשרות, אם לאלתר ואם  מידאם  –שאינם ניתנים לפיצול ולהפרדה 

ר מתן שהות לספק להתארגן או לתקן את הטעון ארגון או תיקון, אם אגב חיוב הספק בנשיאה לאח

בעלויות הפסקת ההתקשרות או הפיצול ואם אגב נשיאה בעלויות. המשרד שומר לעצמו את הזכות 

ידיו או למי שיבחר לכך, לפי -למסור רכיב מרכיבי ההתקשרות שפוצלו כאמור למי שיימצא מתאים על

 יקול דעתו של המשרד, ולספק לא תהיה כל טענה בעניין. מיטב ש

הנהלת בתי המשפט שומרת לעצמה הזכות להעביר את ביצוע כל מתן השירות לספק אחר אם  2.11

 ימצא כי הספק לא עומד בתנאי ההסכם וכן במקרים אחרים כפי שימצא המשרד לנכון.   

 

 התמורה .3

 ₪ התמורה אשר תשולם לספק הנה בסך _________________  3.1

 אין בסכום זה להוות התחייבות לתשלום מינימאלי כלשהו. 3.2

 התשלום יבוצע ע"פ הביצוע בפועל. 3.3

כל הגדלה של התמורה המקסימאלית תחייב אישור של חשבת המשרד ומורשה חתימה נוסף מטעם  3.4

 המשרד.

ת הרכש המרכזית שבהנהלת בתי המשפט להקלדתן והעברתן חשבוניות שיוגשו ע"י הספק יועברו ליחיד 3.5

לחשבות המשרד. מהחשבוניות יקוזזו הקנסות, באם יידרש קיזוז כמפורט בפרק הורדות מהתשלום עקב 

 אי ביצוע העבודות במלואן  שבמסמך האפיון.

  חשבות המשרד תשלם בהתאם להוראות החשכ"ל במשרד האוצר. 3.6

 הכללי, כמקובל במשרדי המדינה ובכפוף לחוק התקציב. התשלום יבוצע ע"פ הוראות החשב 3.7

 

 ביטוח  .4

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע עבור  4.1

מדינת ישראל ו/או משרד ה_______ )יש לציין את שם המשרד / יחידה מזמין/ת העבודה( )להלן 

ים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי ביחד: "המזמין"(, ככל שנהוג

צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות 

מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, 

אחר, לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים או כל ביטוח 

המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי 

לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או 

 טוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.לוודא כי בי

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות )למעט ביטוח מסוג עבודות  4.2

קבלניות / הקמה(, המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו 

 סוג ביטוח. 
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  קלינית קבוצתית  לשופטיםשירותי הדרכה 

 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

בודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל הספק יוודא כי בביטוח מסוג ע 4.3

 המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים. 

הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות  4.4

 בגין נזק בזדון(.  התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי  4.5

 דרישה.

 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה. 4.6

 

 שמירת סודיות, אבטחת מידע, היעדר ניגוד עניינים וזכויות יוצרים .5

ה כלשהי שהגיעה אליו אגב או להעביר בכל דרך שהיא לכל אדם ידיעהספק מתחייב לשמור בסוד ולא  5.1

 .להסכם זהבקשר 

הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין, ובפרט אלה הנוגעים לאבטחת מידע והגנה על הפרטיות, בין  5.2

ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,  1981-היתר, בהתאם למתחייב בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .2017-התשע"ז 

הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי סעיף  5.3

. חובת הסודיות לא תחול על ידיעות שהסכם זה מתיר או מחייב את 1977 -לחוק העונשין תשל"ז  118

 גילוייו.

בנוסח התחייבותו של הספק  הספק מתחייב להחתים את עובדיו ואת הפועלים מטעמו, על הצהרת סודיות 5.4

 .לשמור על סודיות כמפורט לעיל

הספק ידאג לאבטח את כל המידע המגיע אליו במסגרת התקשרות זו, ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש  5.5

אחר. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים של כל הפעילים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, 

 אלא אם יידרש אחרת ע"י המשרד.

 הספק יבחר ויעסיק רק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב"ט המשרד.  5.6

 הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה ללא הרשאה    מהמשרד.  5.7

הספק ידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו על המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  5.8

טיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, ותקנות הגנת הפר 1981  -

 .1986  -התשמ"ו 

 הספק יחזיר למשרד כל חומר שיימסר לו בהקשר לפעילות זו בכל עת שיידרש לכך. 5.9

הספק יתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין עבודתו  5.10

גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין למשרד. בכל מקרה של קיום  לבין עבודה עם המוצעת

ניגוד עניינים כאמור, מתחייב הספק להודיע מראש למשרד מראש למשרד על קיום ניגוד עניינים ולפרט 

את מהותו. הספק יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף במהלך ההתקשרות עובד קיים על הצהרה 
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 המציע __________________ ה וחותמתחתימ

 ן, במקרים בהם הגיע המשרד למסקנה כי קיים חשש לניגוד עניינים, יפעל המשרדזאת. כמו כ ברוח

 כמתחייב מן העניין.

 יחסי עובד מעביד .6

למען הסר ספק, הספק הינו ספק עצמאי ואין בינו לבין המדינה, או בין הפועלים מטעמו לבין המדינה  6.1

 .מעביד-יחסי עובד

אחרת שהוא חב בה לפועלים מטעמו, על פי כל דין, הסכם על הספק בלבד יחולו כל תשלום או כל חובה  6.2

 .או נוהג, והוא מתחייב בזאת לקיים כל חובה או תשלום אשר חלים עליו כאמור

למען הסר ספק, על הספק בלבד תחול כל האחריות לגבי כל תביעה של הפועלים מטעמו הנובעות  6.3

 עימם. מיחסיו

 אי ויתור על זכויות .7

   ה בכל זכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא יחשב בשום צורה כוויתור אי שימוש על ידי המדינ 

 מצד המדינה על זכות כאמור, אלא אם נעשה במפורש ובכתב.    

 המחאת זכויות .8

 הספק מתחייב שלא להמחות, או להעביר בכל דרך אחרת, לאדם אחר את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או מקצתן.

 הודעות .9

כל ההודעות לפי חוזה זה שיש ליתן אותן בכתב, ישלחו בדואר רשום ובהישלחן כך, יחשבו כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 שעות מעת דיוורן כיאות, אלא אם הוכח כי לא הגיעו לתעודתן. 72

 כתובת הצדדים .10

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן: 

 , ירושלים22המדינה: הנהלת בתי המשפט, רחוב כנפי נשרים  

 __________________ הספק:   

 

 

 

 .ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך הנקובים בראש חוזה זה

 

 

 המשרד :               ________________              ___________                        

                                    

 

 

 

 ____________________ הספק:                  
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 : פרטי המציע ז'נספח 
 

 

 הפרטים נושא משני נושא ראשי

 

 נתונים  כלליים

 על המציע

  שם

  מ.ר/ח.פ

  מס במקור

  כתובת

  טלפון

  אתר החברה

  כתובת דוא"ל

פרטי מורשי חתימה מטעם 

 המציע

 

 

 פרטי 

 איש 

 הקשר

  שם

  כתובת

  טלפון

  סלולריטלפון 

  כתובת דוא"ל
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 נספח ט':  טופס הצעת מחיר
 

 לכבוד

 הנהלת בתי המשפט

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 שירותי הדרכה קלינית קבוצתית לשופטים – 9/21הנדון: הצעה כספית למכרז מס' 

במסמכי המכרז, על פי אני החתום מטה מציע בזאת את שירותי  לספק להנהלת בתי המשפט את השירותים המתוארים  .1

 התנאים, התניות, והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחירים המפורטים בהצעתי זו ובמסגרת הליך פניה פרטנית.  כל

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

 רישות לשביעות רצונכם המלאה.מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והד

אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של  .3

 תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה על מסמכיהם ונספחיהם.

אנוש העומדים לרשותי וכן את הריני מתחייב כי בידי היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי ה .4

 הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לצורך עמידה בתנאי המכרז .

 להצעתי זו מצורפים במעטפה נפרדת כל המסמכים , האישורים וההיתרים הנדרשים במסמכי המכרז. .5

י המשפט  לא תשלם סכומים הצעתי זו מבטאת  את כל ההוצאות הצפויות לי  לצורך מתן השירות וידוע לי כי מערכת בת .6

 נוספים בגין השירותים במסגרת מכרז זה 

 להלן הצעתי לשירותים הנדרשים בהתאם לתנאי מכרז זה : .7
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 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך


