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 חברת דואר ישראל בע"מ 
 חטיבת דואר וקמעונאות 

 השרון אזור
 

  תנאים להגשת הצעה 
  דואר למכרז לבחירת סוכן/ת

 הזמנה .1
 

הצעות  מזמינה להגיש לה( "חברת הדואר"או  "החברה" -חברת דואר ישראל בע"מ )להלן 
בהתאם , "(סוכנותה" או "סוכנות הדואר" -)להלן    בנווה ירק סוכנות דוארהפעלת ל

  לתנאים המפורטים בהזמנה זו להלן ובמסמכים המצורפים לה.
 

 בימי למעט) ובשעות המפורטים להלן ימיםבקהל מתן השירותים לל הפתוח היהת הסוכנות
 - ח"התש, והמשפט  השלטון סדרי בפקודת כמשמעותם, ישראל במדינת  הקבועים המנוחה

1948):  

 09:30משעה  ביום א':

 

 12:30עד שעה 

 
   

 09:30משעה  ביום ב':

 

 12:30עד שעה 

 
   

 16:00משעה  ביום ג':

 

 18:00עד שעה 

 
   

 09:30משעה  בימי ד':

 

 12:30עד שעה 

 
   

 09:30משעה  ביום ה':

 

 12:30עד שעה 

 
   

 08:00משעה  ביום ו' וערב חג: 

 

 10:00עד שעה 
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לבין סוכני  , היחסים שבין חברת הדואר1986 -על פי הוראות חוק הדואר, תשמ"ו  1.1
   הדואר לא ייראו, לכל דבר ועניין כיחסי עובד ומעביד.

הפעלת הסוכנות כרוכה, בין היתר, בחלוקת דברי דואר במרכז/י החלוקה   1.2
  בסוכנות הדואר נווה ירקהנמצא/ים 

בו תנתן לו רשות שימוש על ידי חברת הדואר   הסוכן יפעיל את הסוכנות במבנה 1.3
. הסוכן יעשה שימוש במבנה וישלם לחברת הדואר דמי  השקד במרכז המושבברחוב 

 שימוש במבנה על פי הוראות חוזה רשות השימוש המצורף לחוזה ההתקשרות.

ההתקשרות עם  כי המובהר בז: אם ההתקשרות תיערך עם יחיד )שאינו תאגיד( 1.4
יהיה  סוכןהנה התקשרות אישית וכי על ה סוכנות הדואר פעלתההמציע שיבחר ל

  . הוהפעלת הבשעות פתיחת הולשהות ב הסוכנותלנהל ולהפעיל בעצמו את  

: מובהר בזה כי בחוזה ההתקשרות שייערך עימו אם ההתקשרות תיערך עם תאגיד 1.5
ללא קבלת הרשאה מראש מטעמו  סוכנותהשלא להחליף את מפעיל הסוכן תחייב י

  של מחובותיויתר . אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מת הדוארב מאת חברובכת
 ההתקשרות. חוזה פי על הסוכן

 מסמכי המכרז .2

 להזמנה זו מצורפים, כחלק בלתי נפרד ממנה, מסמכים אלה:

נספח   - סוכנות הדוארדרישות כלליות למבנה שעל המציע להציע לצורך הפעלת  2.1
 .1מס' 

למתן )וחוזה  סוכנות הדואריע שיבחר להפעלת  נוסח חוזה ההתקשרות עם המצ 2.2
 ;2 מס' נספח  - (רשות שימוש בנכס

 ;3 מס' נספח - הצעההטופס להגשת ה 2.3

 ;4 מס' נספח -תצהיר בדבר פרופיל המציע ועמידתו בדרישות הסף   2.4

( בדבר עמידתו  אם המציע הוא תאגיד) הסוכנותתצהיר האדם המוצע להפעלת  2.5
 ;א'4נספח מס'  -בדרישות הסף 

)אם המציע הוא תאגיד ימולא השאלון בידי האדם המוצע  שאלון אישי למציע  2.6
 ; 5 מס' נספח - על ידי המציע( הסוכנותלהפעלת 

-ו 6 מס'  נספח - 1976 -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  יםתצהיר 2.7
7; 

בדבר המצב הכלכלי של המציע )אם המציע הוא תאגיד ימולא השאלון בידי  תצהיר 2.8
 .8נספח מס' -ם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע( האד

  דרישות סף .3

 הזמנה זו מיועדת למציעים העומדים בדרישות הסף הבאות: 

 אם המציע הוא יחיד )אינו תאגיד(: 3.1
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שנות לימוד( או השכלה שוות   12בעל השכלה תיכונית מלאה )המציע הינו  3.1.1
במשרד החינוך או  המוכרת על ידי היחידה לאישורי השכלה תיכונית  ערך

או בעל תואר  מוסמך  טכנאי/או בעל תעודת הנדסאיבעל תעודת בגרות 
אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה  

להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל,  
 המוכר על ידי הלשכה להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 

  אם - ערביתו)בעברית מלאה   )קריאה, כתיבה ודיבור(מלאה שליטה יע למצ 3.1.2
 וידיעת קריאה וכתיבה בשפה לועזית נוספת: אנגלית או צרפתית. ( נדרש

או בסביבה   הסוכנותפעל תעל המציע להתחייב להתגורר בישוב בו  3.1.3
  אםעל ידו ) הסוכנותפעל תוק"מ בתקופה בה   25-הקרובה ברדיוס של כ

 יזכה במכרז(.

 ם המציע הוא תאגיד: א 3.2

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.  3.2.1

בעל השכלה תיכונית  על ידי המציע הינו  הסוכנותהאדם המוצע להפעלת  3.2.2
שנות לימוד( או השכלה שוות ערך המוכרת על ידי היחידה   12מלאה )

או בעל  לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך או בעל תעודת בגרות 
או בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה,   תעודת הנדסאי מוסמך

המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר  
אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר על ידי הלשכה להערכת  

 תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך. 

)קריאה,  מלאה שליטה על ידי המציע  הסוכנותאדם המוצע להפעלת ל 3.2.3
וידיעת קריאה וכתיבה בשפה   (נדרש אם - ערביתו)יבור( בעברית כתיבה וד

 לועזית נוספת: אנגלית או צרפתית.

על ידי המציע להתחייב להתגורר   הסוכנותעל האדם המוצע להפעלת   3.2.4
ק"מ  25-או בסביבה הקרובה ברדיוס של כ הסוכנותפעל תבישוב בו 

 (.המציע יזכה במכרזאם על ידו ) הסוכנותופעל תבתקופה בה 

מציע שאינו עונה על אחת מדרישות הסף המפורטות לעיל תפסל הצעתו על הסף ולא 
 .תובא כלל לדיון

 ערבות שיק  .4

בחתימת המציע ( "ערבות" -להלן בצורת שיק ) ערבות  על כל מציע לצרף להצעתו 4.1
דואר ישראל  חברת טובתש"ח ל 10,000של  סך)משוך מחשבון שעל שם המציע( על 

 ןפיקדו" בלבד", ןלביטחו""שיק ערבות", לא כל התניה )כגון: בע"מ. השיק יהיה ל
תאריך במועד הצגת הו'( וללא תאריך. חברת הדואר תהא רשאית למלא דלמכרז" וכ

   רעון.  ילפ השיק

: האדם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי אם המציע הוא תאגידמובהר כי מציע ) 4.2
המשיך בתהליך אלא לאחר לא ישלח לעריכת מבחני האבחון ולא יוכל ל המציע( 

 5לא המציא המציע את שיק הערבות בתוך  המצאת שיק הערבות כנדרש בסעיף זה.
 )חמישה( ימים מעת שנדרש לעשות כן, תיפסל הצעתו על הסף.

אם ניתנה למציע הודעה על  שיק הערבות חברת הדואר תהא רשאית לחלט את  4.3
 : בחירתו במכרז והתקיים אחד מן המפורט להלן

המציע שנבחר מהצעתו )ובכלל זה אם האדם המוצע להפעלת  חזר בו  4.3.1
 הסוכנות מטעם מציע שהוא תאגיד חזר בו מהסכמתו להפעלת הסוכנות(; 

 לא חתם המציע שנבחר על חוזה ההתקשרות;  4.3.2

המציע שנבחר לא קיים תנאי מוקדם להתקשרות )כגון, מבלי לגרוע   4.3.3
האדם  יד: אפ המציע הוא תאגמכלליות האמור, אי התייצבות המציע )

המוצע להפעלת הסוכנות( להכשרה המעשית, אי העמדת מבנה להפעלת  
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הסוכנות כנדרש או אי המצאת מסמכים הנדרשים להתקשרות כערבות,  
 אישור על ניהול ספרים וכדומה(.

הקבןעה  תקופה הלא החל בהפעלת סוכנות הדואר בתוך שנבחר המציע  4.3.4
מסיבה התלויה בחברת  ובלבד שאי הפעלת הסוכנות אינה להלן  18בסעיף 
 הדואר.

המציע שנבחר הודיע על סיום ההתקשרות על פי חוזה ההתקשרות לפני   4.3.5
 חודשים ממועד חתימת החוזה. 6תום 

לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לחברת הדואר  4.3לפי סעיף  הערבותחלוט  4.4
 ולזוכה במכרז לא תהא כל טענה בקשר לכך. 

חודשים ממועד  6תום הערבות לאחר  זרה אתהזוכה במכרז יהיה רשאי לקבל ח 4.5
 . חתימת חוזה ההתקשרות

 כנס מציעים, הסברים והבהרות .5

בית דואר רעננה מקום הכנס:  .10:00 בשעה 31/8/2020 כנס מציעים יתקיים ביום 5.1
 . מהכניסה האחורית של הבניין 4רחוב אופסטרלנד 

 בכנס המציעים אינה חובה.  ההשתתפות 5.2

סר במהלך כנס המציעים בעל פה כדי לשנות מתנאי כי אין במידע שימ  מובהר 5.3
רק מידע אשר ימסר בכתב יחייב את חברת  .מכרז זה או להשליך על פרשנותם

 הדואר.

 הניה קוזמהלשם קבלת הסברים והבהרות לגבי המכרז רשאי המציע לפנות אל גב'  5.4
מובהר כי אין   .09:00-14:00בין השעות  054-2888496,  076-8873372בטלפון 

וכי  בהסברים והבהרות שיינתנו, אם יינתנו, כדי לשנות מתנאי מכרז אלו ונספחיהם
 .  מידע שימסר בכתב יחייב את חברת הדואררק 

 מועד הגשת ההצעה, מקום ואופן הגשתה .6

 להגשת  האחרון המועד - להלן) 14:00 השעב 7/9/2020 ליום עד תוגש הצעה 6.1
 (.ההצעות

 הנמצאת  המכרזים לתיבת ותוכנס רהסגו הבמעטפ תימסר, נספחיה על, הצעה 6.2
 08:00-18:00רעננה בימים א',ג',ה', מהשעה  4רעננה רח' אופסטרלנד הדואר  סניףב

 .20:00 -08:00ימים ב', ד', מהשעה 

 האחרון  במועד המכרזים בתיבת ימצאו לא אשר בהצעות תדון לא המכרזים ועדת 6.3
 .הצעותה להגשת

 . בלבד נווה ירק ומרכז חלוקה וארסוכנות דלמכרז על מעטפת המכרז יירשם " 6.4

 אופן עריכת ההצעה  .7

, ובהתאם עותקים( 2 -)ב (3מס' נספח ) הצעהההצעה תוגש על גבי הטופס להגשת  7.1
  ולתנאים המפורטים בו.  להוראות

ישיב לכל השאלות וימלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס להגשת   המציע 7.2
 .המועמדות

רז, להוסיף להם או למחוק בהם,  מובהר בזאת כי אין לשנות את מסמכי המכ 7.3
להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי )מסמכי המכרז הם אלה המפורטים 

  לעיל(. 2בסעיף 
 

כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי המכרז 
 או מתנאיו יביאו לפסילת ההצעה.
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 : על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים .8

 לעיל. 4בות כאמור בסעיף  שיק ער 8.1

 פיםהמצור)ובכלל זה החוזה למתן רשות שימוש בנכס(  ונספחיו ההתקשרות חוזה נוסח 8.2
( תיבות בראשי) תהא החתימה. על ידי המציע חתומים כשהם 2' מס נספחכ אלו לתנאים

 לחתימת המיועד במקום) החוזה בסוף מלאה וחתימה האמורים המסמכים של דף כל על
 (.סוכןה

 מציע הוא תאגיד: אם ה 8.3

 .המציע של הרישום מתעודת העתק 8.3.1

 . המציע מטעם החתימה מורשי בדבר  ח"רו או ד"עו מאת אישור 8.3.2

על  הסוכנותשל האדם המוצע להפעלת  :אם המציע הוא תאגידשל המציע )חיים  קורות 8.4
: של האדם המוצע אם המציע הוא תאגידניסיון המציע )פירוט בדבר  הםבידו המציע( 

 .על ידו( ומכתבי המלצה אם נמצאים בידו כנותהסולהפעלת 

 אם המציע הוא תאגיד:המציע )ותעודות בדבר השכלה תיכונית או גבוהה של  מסמכים 8.5
: אישור על השכלה תיכונית מלאה או על ידי המציע( הסוכנותשל האדם המוצע להפעלת  

ך אישור היחידה לאישורי השכלה תיכונית במשרד החינוך בדבר השכלה שוות ער
או אישור בדבר או תעודת הנדסאי/ טכנאי מוסמך להשכלה תיכונית או תעודת בגרות 

תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן התואר על ידי המועצה להשכלה 
גבוהה או אישור מאת הלשכה להערכת תארים ודיפלומות במשרד החינוך בדבר הכרה 

 בתואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל. 

להפעלת  המוצע: של האדם אם המציע הוא תאגידתק צילום תעודת זהות של המציע )הע 8.6
 על יד המציע(.   הסוכנות

( כשהוא מלא וחתום 4נספח מס' התצהיר בדבר פרופיל המציע ועמידתו בדרישות הסף ) 8.7
 על פי הדין.    ועל ידי המוסמך לאשרעל ידי המוסמך מטעם המציע ומאושר 

 הסוכנותלצרף תצהיר מלא וחתום של האדם המוצע להפעלת  : ישאם המציע הוא תאגיד 8.8
 כשהוא מאושר כדין.  א'4נספח מס' בנוסח המצורף כ

על  הסוכנותהאדם המוצע להפעלת : אם המציע הוא תאגידבו פרטי המציע )אישי  שאלון 8.9
מלא בכל הפרטים הנדרשים )בשני  וא( בנוסח המצ"ב, כשה5 מס' נספח)ידי המציע( 

 עותקים(.

, בנוסח המצורף בזה 1976 -התשל"ו   ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםירתצהה 8.10
מוסמך ה  :אם המציע הוא תאגידהמציע ) ם על ידי מיחתו ם(, כשה 7-ו 6 מס' יםנספח)

 על פי הדין.  םעל ידי המוסמך לאשר  יםומאושר (מטעם המציע

אם המציע )ל ידי חתום ע ואכשה( 8נספח מס' )בדבר המצב הכלכלי של המציע  תצהירה 8.11
ומאושר על ידי  האדם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע( :המציע הוא תאגיד

     .על פי הדין םהמוסמך לאשר

  יטחוןב ותבדיק .9

על  הסוכנות: האדם המוצע להפעלת אם המציע הוא תאגידהמציע )בזאת כי  מובהר 9.1
בבדיקה בטחונית  רחברת הדואיבדק על ידי האגף לביטחון ומבצעים ב המציע( י ייד

 וכלכלית. 

 , אם המציע הוא תאגיד: האדם המוצע על ידו להפעלת הסוכנותאו  מציעאם ה 9.2
בלתי מתאים להפעלת סוכנות דואר, תדחה ההצעה  ,על פי ממצאי הבדיקות ,ימצא

 . על הסף

 ומהימנות  אבחון בדקימ .10

 יע(,על ידי המצ הסוכנות: האדם המוצע להפעלת אם המציע הוא תאגידמציעים ) 10.1



7 
 

אבחון   דקימבעריכת ל זומנוי ,לעיל ותאת דרישות הסף המפורט יעברואשר 
 .ומקום עריכתם דקיםהם בדבר מועד עריכת המבעל פי הודעה שתימסר לומהימנות 

על ידי המציע(   הסוכנות: האדם המוצע להפעלת אם המציע הוא תאגיד) מציע 10.2
ראה הועדה את אי ולא התייצב במועד שנקבע לו ת דקיםשהוזמן להתייצב למב

אלא אם החליטה הועדה אחרת בנסיבות  התייצבותו כויתור והסרת מועמדותו
  .מיוחדות ועל פי שיקול דעתה המוחלט

אשר : האדם המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע( הוא תאגיד המציעאם ) מציע 10.3
 ימצא בלתי מתאים להפעיל סוכנות דואר בעקבות מבדק המהימנות תדחה הצעתו.

על   .הצעתו תדחה 4 -האבחון ציון הערכה כללי הנמוך מ בדקאשר יקבל במ יעמצ 10.4
אף האמור בסעיף זה, הועדה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, לזמן להופיע 

אם  4 -האבחון ציון הנמוך מ דקמי שקיבל במב הסוכנותבפניה ולבחור להפעלת 
  דקיעים קיבלו במבאו שנותר יחיד במכרז או אם כל המצ יחידאותו אדם הינו 

: בסעיף זה "מציע" הכוונה  )אם המציע הוא תאגיד. 4 -האבחון ציון הנמוך מ
   "(.  על ידי המציע הסוכנות"האדם המוצע להפעלת 

האבחון ישמשו פרמטר אחד מתוך מספר  דק, תוצאות מבהלןל 12כאמור בסעיף  10.5
 הועדה. על ידיהמציע האבחון אינה ערובה לבחירת  דקפרמטרים, והצלחה במב

 ועדת מכרזים .11

אם המציע המציעים )יוזמנו לעיל  10כאמור בסעיף האבחון  ידקמב עריכתלאחר  11.1
להתייצב לראיון בפני על ידי המציע(  הסוכנותאדם המוצע להפעלת ה: הוא תאגיד

  ועדת המכרזים. 

שהוזמן להתייצב  (הסוכנותאדם המוצע להפעלת ה: אם המציע הוא תאגידמציע ) 11.2
רזים ולא התייצב במועד שנקבע לו תראה הועדה את אי התייצבותו ועדת המכ בפני

בנסיבות מיוחדות  ,לא אם החליטה הועדהבפני הועדה כחזרת המציע מן ההצעה א
 . במקום שיקבע על ידה למועד נוסףן אותו לזמ ,ועל פי שיקול דעתה המוחלט

 אמות מידה לבחירת הזוכה .12

  י אמות המידה המפורטות להלן:ההצעות אשר יעמדו בדרישות הסף יבחנו על פ

לאדם המוצע   - אם המציע הוא תאגידלמציע )שיערך אבחון ה דקתוצאות מב 12.1
 ;20%: מרבי משקל -על ידי המציע(  הסוכנותלהפעלת 

מן האדם   - אם המציע הוא תאגידהמציע )התרשמות חברי ועדת המכרזים מן  12.2
 ;50% :מרבי משקל - בראיון שיערך עמו(  הסוכנות להפעלתהמוצע 

של האדם המוצע להפעלת  - אם המציע הוא תאגיד) רלבנטי קודם של המציע יסיוןנ 12.3
ניהול עסק עצמאי, בבעבודה מול קהל, בעבודה עם כספים, ניסיון קודם ) (הסוכנות

בהפעלת   , ניסיוןהתמדת המציע במקום עבודה ניסיון בקידום מכירות/שיווק,
 .  30%: מרבי משקל - ביחידת דואר(במתן שירותי אשנב אשנב קדמי/ סוכנות דואר/

 קרבת משפחה .13

לבעלי השליטה במציע   -אם המציע הוא תאגיד )מובהר בזאת כי מציע אשר לו  13.1
(, לשותף הכללי במציע, למנהל 1968-ניירות ערך, תשכ"ח)"שליטה" כהגדרתה בחוק 

קרבת משפחה למי מעובדי על ידו(  סוכנות הדוארהמציע ולאדם המוצע להפעלת 
תיערך עימו להלן, לא  13.2או למי מסוכני הדואר, כמוגדר בסעיף  הדוארחברת 

הועדה לבחינת לכך מאת  ניתן אישוראלא אם  סוכנות הדוארההתקשרות להפעלת 
הדואר. החליטה הועדה לבחינת העסקה של  חברתהעסקה של קרובי משפחה ב

ור, המציע בשל קרבת משפחה כאמ ההתקשרות עם קרובי משפחה שלא לאשר את 
 .  לא תיערך עימו ההתקשרות

בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח, הגדרתו:   "משפחה קרוב" 13.2
אחות, חותן, חותנת, -אחות, בת-אח, בן-אח, בת-, גיס, גיסה, דוד, דודה, בןאחות
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, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או חמותחם, 
 . חורגתפחה קרבת מש

  זוכה נוסף .14

במקום שני  מציע שיהיה לקבוע  ועדת המכרזים בהחלטתה על הזוכה במכרז רשאית 14.1
 - להלן 18אם עד תום התקופה הקבועה בסעיף ; מציע זה יהיה לזוכה במכרז לזכייה

 מהצעתו; חזר בו המציע שנבחר 14.1.1

 על חוזה ההתקשרות;  לא חתם המציע שנבחר 14.1.2

דם להתקשרות )לרבות אי עמידה  לא קיים תנאי מוק המציע שנבחר 14.1.3
  ( או שלא המציאלהלן  15כמפורט בסעיף  בהצלחה בהכשרה המעשית

 וכדומה.  אישור על ניהול ספרים, מסמכים הנדרשים להתקשרות כערבות

לא החל המציע שנבחר להפעיל את הסוכנות מסיבה שאינה תלויה בחברת   14.1.4
 הדואר. 

 ת הדוארה ההתקשרות בין חברלעיל, אם נחתם חוז 14.1האמור בסעיף  עלנוסף  14.2
(  שישה) 6אולם חוזה זה בוטל, מכל סיבה שהיא, בתוך  למציע שנבחר במכרז

המוחלט, רשאית על פי שיקול דעתה  מעת חתימת החוזה, תהא החברה חודשים
ככשיר שני במכרז ולהתקשר עמו בחוזה ההתקשרות   לפנות אל המציע שנקבע

 מך זה על ידו.       בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים במס

 סוכנות הדוארהכשרה להפעלת  .15

אשר יבחר על ידו(  הסוכנות: האדם המוצע להפעלת אם המציע הוא תאגיד) המציע 15.1
 150 -יעבור הכשרה מעשית של כ סוכנות הדוארעל ידי ועדת המכרזים להפעלת 

  .שעות באחת מיחידות הדואר

: לאדם ע הוא תאגידאם המצימציע )תקופת ההכשרה המעשית תיערך ל בתום 15.2
בחינה בכתב על נושאי ההכשרה  על ידו( שהצעתו נבחרה  הסוכנותשהוצע להפעלת 

המעשית וכן על חומר לימודי שינתן לו לעיון וקריאה במהלך ההכשרה המעשית. אם 
על ידו( שהצעתו  הסוכנותאדם שהוצע להפעלת ה: אם המציע הוא תאגידהמציע )

חוזה   עם המציעומעלה, ייחתם  70יון יעבור את הבחינה בכתב בצ נבחרה
 הסוכנותאדם שהוצע להפעלת ה : אם המציע הוא תאגידהמציע ) ההתקשרות. אם 

ומעלה, הוא  70לא יעבור את הבחינה בכתב  בציון  על ידי המציע( שהצעתו נבחרה
אם המציע )יידרש לעבור הכשרה נוספת בנושאים שבהם נכשל ולהבחן בשנית. אם 

 על ידי המציע( שהצעתו נבחרה  הסוכנותאדם שהוצע להפעלת ה :המציע הוא תאגיד
הודעה על כך בכתב  מציעומעלה, תינתן ל 70לא יעבור את הבחינה הנוספת בציון 

 וההתקשרות עמו לא תצא אל הפועל.

)עשרים וחמישה(  25בסך של יקבל תשלום תמורת ההדרכה המעשית  ציע שנבחרהמ 15.3
המציע )אם המציע הוא תאגיד: בתנאי ש, לשעת הדרכהכדין  בתוספת מע"מ  ש"ח

השלים את הבחינה, עמד בבחינה כנדרש, ( הסוכנותהאדם שהוצע על ידו להפעלת 
 . סוכנות הדוארחל בהפעלת חתם על חוזה ההתקשרות וה

  הסוכנות הכשרת מבנה  .16

על פי   הסוכנותיחל הוא בהכשרת מבנה  על בחירתו למציע שנבחר שהודעלאחר  16.1
 לתנאים אלו ויעשה את כל הפעולות הכרוכות בפתיחת/הפעלת 1 מס' נספחהנדרש ב
 עד לתום תקופת ההכשרה כאמור לעיל.  הסוכנות

הדואר לא תשא בכל הוצאה או נזק כתוצאה מהכשרת מבנה  מובהר בזאת כי חברת 16.2
  .ההכשרהעל ידי המציע שנבחר אם מסיבה כלשהי תפסיק חברת הדואר  הסוכנות
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  התקשרות בחוזה  .17

: האדם שהוצע על ידו להפעלת אם המציע הוא תאגיד) המציע שנבחר שסייםלאחר  17.1
על  והחברה הסוכנות את תקופת ההכשרה המעשית בהצלחה יחתמו המציע שנבחר

תוך השלמת הפרטים החסרים ( 2 מס' נספחהחוזה בנוסח הקבוע להתקשרות )
     בחוזה זה. 

 :  ארלפני חתימת חוזה ההתקשרות ימציא המציע שנבחר לחברת הדו 17.2

 מנהל המציע כי המעיד, מס יועץ או חשבון רואה או שומה פקיד מאת תקף אישור 17.3
 ערך מס  וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את

את תקופת ההכשרה או אם תסרב  נוהג המציע וכי מלנהלם פטור שהוא או מוסף
 להתקשר עמו בחוזה לאחר סיום תקופת  

  שמוטל עסקאות  על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה ידלפק לדווח 17.3.1
  גופים עסקאות חוקנדרש ב ל בהתאם, מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן

 . 1976 - ו"תשל, ציבוריים

 ערבויות כנדרש בחוזה ההתקשרות. /ערבות 17.3.2

להתקשר עם אף  תהא רשאית גם לאחר בחירת המציע שלא החברה ,על אף האמור לעיל 17.4
לרבות המציע שהצעתו נקבעה כזוכה במכרז ושלא לחתום על חוזה אחד מן המציעים 

מוקדם ככל האפשר  כלל; הודעה על החלטה כאמור והנימוקים לה ימסרו למציע שנבחר
 בנסיבות העניין. 

ספק מובהר בזה, כי אם חזרה בה חברת הדואר מפניה זו כאמור בסעיף זה  הסרלמען  17.5
)או למי מטעמו( לנזק שייגרמו למציע  שא בכל אחריות להוצאה אוילא תלעיל, היא 

בחירת הצעתו במכרז ו/או בקשר בקשר עם שהצעתו נבחרה כזוכה או למי מן המציעים 
המציע ישא בכל הוצאותיו לשם הכנת המכרז, ובכלל, . , לפי הענייןהשתתפותו במכרזעם 

 והמציע מוותר בזאת על כל טענה לפיצוי או שיפוי או החזר כספים כלשהם. 

 הפעלת הסוכנות  תחילת .18

המציע אשר נבחר על ידי ועדת המכרזים יסיים את כל ההליכים המוקדמים הנדרשים  18.1
להפעלת הסוכנות, כגון, מבלי לגרוע בכלליות האמור, הכשרה להפעלת הסוכנות, הכשרת 

בתוך המועדים ויחל בהפעלת הסוכנות מבנה הסוכנות וחתימת חוזה ההתקשרות, 
 המפורטים להלן: 

וכנות הוא מבנה חדש )מבנה שלא פעלה בו סוכנות דואר  אם מבנה הס 18.1.1
)שישים( ימים מן המועד בו ניתנה לו   60בתוך  -קודם לפרסום המכרז( 

 ההודעה על בחירתו במכרז. 

 30בתוך  -אם במבנה הסוכנות פעלה סוכנות דואר קודם לפרסום המכרז  18.1.2
 . )שלושים( ימים מן המועד בו ניתנה לו ההודעה על בחירתו במכרז

להאריך את התקופה המפורטת בסעיף ועדת המכרזים תהא רשאית על פי שיקול דעתה,  18.2
 ובלבד שהארכה לא תעלה על המועדים המפורטים להלן: 18.1

 )שלושים( ימים נוספים.  30עד  -אם מבנה הסוכנות הוא מבנה חדש  18.2.1

 )חמישה עשר( ימים נוספים.  15עד  -אם מבנה הסוכנות הוא מבנה קיים  18.2.2

בתוך התקופה להפעיל את הסוכנות אשר נבחר על ידי ועדת המכרזים מציע ה החללא  18.3
תבוטל בחירתו במכרז, לא תיערך עימו  ,מסיבות שאינן תלויות בחברת הדוארכאמור, 

 ההתקשרות וימומש שיק הערבות שצורף להצעתו. 

 כללי .19

 הדואר אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא רשאית לדחות את כל ההצעות. חברת 19.1

)או לכל מי הדואר אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שיגרמו למציע  ברתח 19.2
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בקשר עם השתתפותו במכרז זה ובלי לגרוע מכלליות האמור גם בשל אי קביעת מטעמו( 
  הצעתו כזוכה במכרז. 

זכאי לפיצוי כלשהו )או מי מטעמו( מובהר בזאת במפורש כי בכל מקרה לא יהיה המציע   19.3
  כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה.הוצאות  להחזראו 

 

 
 

 חברת דואר ישראל בע"מ 

 



11 
 

 לתנאים להגשת הצעה 1נספח מספר 
 סוכנות דוארדרישות כלליות למבנה של 

  שטח המבנה .1
 

 מ"ר.  ____ -: כסוכנות הדוארשטח מינימלי למבנה 

 מיקום המבנה .2

 המבנה ימצא בקרבת דרכי מעבר ציבוריים.  .א

 תהיה גישה נוחה ומסודרת לקהל ולנכים.  .ב

 תתאפשר גישה וחניה לפריקה וטעינה של רכב דואר בתפקיד. .ג

 דרישות למבנה .3

המבנה יהיה מתאים או ניתן להתאמה לעמידה בדרישות חוק שווין זכויות לאנשים  .א
קיום חניית נכים לרכב גבוה  , מבלי לגרוע, ובכלל זה פיו-עם מוגבלות והתקנות על

, היעדר מכשולים בדרך מבנהע בתקנות, הנמכות מדרכה בדרך אל ה במרחק כקבו
וכן כל  וובכניסה אלי מבנה, היעדר/התגברות על הפרשי גובה בדרך אל המבנהאל ה

 .ק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שמכוחוודרישה נוספת על פי ח

ם שונים וכו'(, נקי המבנה בבניה קשיחה ובגימור חיצוני מכובד )טיח צבוע, ציפויי .ב
 ומסודר.

מקום בחזית להתקנת שילוט סטנדרטי מואר של חברת דואר ישראל. מובהר בזאת  .ג
יידרש, בין יתר התנאים להתקשרות עמו,  הסוכנותכי המועמד שיבחר להפעלת 

להמציא אישור מאת הרשות המקומית בו יאמר כי אין כל מניעה להתקנת השילוט 
 הנדרש.

יידרש להתאים את המבנה לדרישות הבאות על  הסוכנותת להפעל המועמד שיבחר .4
 חשבונו:

 דלת כניסה לקהל מזוגגת או פלדלת. .א

חלונות וויטרינות יהיו עשויים ממסגרת אלומיניום או פרופיל פלדה צבועים באדום  .ב
( ללא 4+4+4מ"מ ) 12מ"מ או זכוכית שכבתית  10או לבן, עם זכוכית מחוסמת 

 וסורגים תקניים צבועים באדום או לבן.  רגילה סורגים או עם זכוכית

 בציפוי טמבורטקס לבן. –קירות הפנים  .ג

לוקס   500אמבטיות תאורה עם גופי תאורה פלורוסנטיים בעוצמת תאורה  –תאורה  .ד
 לפחות בגובה של משטח עבודה.

 צנרת ואביזרי חשמל תקניים. צנרת גלויה בתעלות פלסטיק תקניים.  .ה

 .או פי.וי.סי. נקי ומסודרריצוף: מרצפות, אריחי קרמיקה  .ו

התאמת המבנה לעמידה בדרישות חוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות  .ז
 פיו.-על
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 יוגש בשני עותקים  

 

 לתנאים להגשת הצעה 3נספח מס' 
   סוכנות דוארלהפעלת הצעה טופס להגשת 

 
 

 לכבוד
 חברת דואר ישראל בע"מ 

 חטיבת הדואר והקמעונאות
  __________ אזור

 

 -)להלן   ומרכז חלוקה נווה ירק סוכנות הדוארלהפעלת  הצעתיאני הח"מ מגיש בזה את 

 ( כמפורט להלן:"סוכנות הדואר"

אני מאשר כי קראתי בעיון את מסמכי המכרז על כל פרטיהם וכל המסמכים המצורפים  .1

אי אליו, מצהיר כי הבנתי את התנאים להגשת ההצעה על כל דרישותיהם ואני מסכים לתנ

המכרז כפי שהם באים לידי ביטוי במסמכי המכרז, בחוזה ובנספחים שצורפו אליו 

 ובהתאם להם מוגשת בזה הצעתי.

בהתאם לאמור במסמכי המכרז, אני אפעיל את הסוכנות במבנה בו תנתן לי רשות שימוש  .2

על ידי חברת הדואר. אני מתחייב לעשות שימוש במבנה ולשלם לחברת הדואר דמי שימוש 

 נה הכל בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות וחוזה רשות השימוש המצורף לו. במב

אני מתחייב כי אם הצעתי תבחר במכרז אחתום על החוזה בנוסח המצורף למסמכי המכרז   .3

 במועד שיקבע על ידכם. 

 :להצעתי מצ"ב .4

 לתנאי המכרז.  5שיק ערבות כנדרש בסעיף   4.1

 כשהם  ,2' מס כנספח זהמכרמסמכי ל ףהמצור ונספחיו ההתקשרות חוזה נוסח 4.2
 . על ידי חתומים

 אם המציע הוא תאגיד:   4.3

 .המציע של הרישום מתעודת העתק 4.3.1

 . המציע מטעם החתימה מורשי בדבר  ח"רו או ד"עו מאת אישור 4.3.2

: של האדם המוצע להפעלת  אם המציע הוא תאגידשל המציע )קורות חיים  4.4
 מציע הוא תאגיד:אם הניסיון המציע )פירוט בדבר  הםב על ידי המציע(  הסוכנות

על ידי המציע( )ומכתבי המלצה אם נמצאים  הסוכנותשל האדם המוצע להפעלת  
 .בידו(

אם המציע הוא המציע )מסמכים ותעודות בדבר השכלה תיכונית או גבוהה של  4.5
: אישור על השכלה  על ידי המציע( הסוכנות: של האדם המוצע להפעלת תאגיד

רי השכלה תיכונית במשרד החינוך בדבר תיכונית מלאה או אישור היחידה לאישו
 טכנאי/או תעודת הנדסאיהשכלה שוות ערך להשכלה תיכונית או תעודת בגרות 

או אישור בדבר תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה, המוסמך למתן  מוסמך 
התואר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או אישור מאת הלשכה להערכת תארים 
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ממוסד להשכלה   שניתןר הכרה בתואר אקדמי ודיפלומות במשרד החינוך בדב
 גבוהה בחו"ל. 

( כשהוא מלא 4נספח מס' בדבר פרופיל המציע ועמידתו בדרישות הסף ) התצהיר 4.6
 על פי הדין.   ועל ידי המוסמך לאשרוחתום על ידי המוסמך מטעם המציע ומאושר 

: יש לצרף תצהיר מלא וחתום של האדם המוצע להפעלת אם המציע הוא תאגיד 4.7
 כדין. מאושרכשהוא  א'4נספח מס' בנוסח המצורף כ  הסוכנות

האדם המוצע להפעלת בדבר : אם המציע הוא תאגידבדבר המציע ) שאלון אישי  4.8
מלא בכל הפרטים  וא( בנוסח המצ"ב, כשה5 מס' )נספח על ידי המציע( הסוכנות

 הנדרשים )בשני עותקים(. 

: של האדם המוצע תאגידאם המציע הוא העתק צילום תעודת זהות של המציע ) 4.9
 על ידי המציע(. הסוכנותלהפעלת 

, בנוסח המצורף 1976 -התשל"ו  ,בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים יםתצהיר 4.10
על ידי המוסמך   יםם ומאושרמיחתו ם, כשהלתנאי המכרז 7 -ו 6 מס' יםנספחכ

 על פי הדין.       םלאשר

: של האדם המוצע א תאגידאם המציע הו)דבר מצבו הכלכלי של המציע תצהיר בה 4.11
,  לתנאי המכרז 8 מס' נספחכ, בנוסח המצורף להפעלת הסוכנות על ידי המציע(

 .על פי הדין וחתום ומאושר על ידי המוסמך לאשר ואכשה

ההצעה תיחתם בידי המציע ואם הוא תאגיד בידי מורשי החתימה מטעמו בצרוף חותמת  .5
  התאגיד. 

 
  כויות החתימה בתאגיד המציע.צ"ב אישור עו"ד/רו"ח בדבר ז... מ

 
 החתומים על הצעה זו מטעם המציע: ______________________________

 
 
 

 חתימת המציע
 

  שם המציע:
 

 : תאגיד רשום/ת.ז.מס' 
 

 
 כתובת המציע: 

 

 
 מס' טלפון ופקס': 

 

  
 



14 
 

 לתנאים להגשת הצעה 4נספח מס' 
 

   רקומרכז חלוקה נווה י סוכנות דוארמכרז להפעלת 

 פרופיל המציע והצהרה על עמידה בתנאי סף 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז מס' ____________________ שתפקידי אצל 
 -להלן המציע __________________________, מוסמך לחתום בשם המציע ________ )

 ( מצהיר בזאת כדלקמן:"המציע"

 תיאור כללי של המציע:   .1

 ____________________שם המציע: ________ 1.1

 כתובת המציע: ___________________________ 1.2

 אם המציע הוא תאגיד:   1.3

   אופן התאגדות המציע ומספר הרישום: 1.3.1
 

________________________________________________ 

  : השותפים במציע וחלקיהם /בעלי מניות במציע ואחזקותיהם 1.3.2
 

________________________________________________  
 

________________________________________________  

  בעלי השליטה במציע:   1.3.3
 

________________________________________________  
 

________________________________________________  

 .מנהלי המציע: ____________________________________ 1.3.4

 סף: ה  רישותדב ת המציעעמיד .2

 אם המציע הוא יחיד:  .3

   אני בעל השכלה כמפורט להלן: 3.1
 

_______________________________________________________ )יש 
 לצרף אישורים על השכלה(. 

ידיעת בעל ו( וערבית))קריאה, כתיבה ודיבור( בעברית מלאה שליטה אני שולט  3.2
 . (נגלית או צרפתיתא______ )קריאה וכתיבה בשפה לועזית נוספת: 

אם אבחר להפעלת הסוכנות, אני מתחייב להתגורר בישוב בו תפעל הסוכנות או  3.3
 ______ ק"מ בתקופה בה תופעל הסוכנות על ידי. -בסביבה הקרובה ברדיוס של כ

 

 

 אם המציע הוא תאגיד:  .4
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 הינו: מר/גב'  סוכנות הדוארהאדם המוצע על ידי להפעלת  4.1
 

 מספר: _________________. _______________ נושא ת.ז.

בנוסח המצורף לתצהיר  הסוכנותהאדם המוצע להפעלת יש לצרף תצהיר חתום של  4.2
 א'.4זה כנספח 

 קרבת משפחה:  .5

: יש / אין לי קרבת משפחה למי מעובדי חברת דואר ישראל או אם המציע הוא יחיד 5.1
 לתנאי המכרז(.  13.2למי מסוכני הדואר )קרבת משפחה כהגדרתה בסעיף 

 
   מקרה של קרבת משפחה כאמור יש לפרט את קרבת המשפחה:ב

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

: לבעלי השליטה במציע/ לשותף הכללי במציע/ למנהלי אם המציע הוא תאגיד 5.2
על ידי המציע יש / אין קרבת  סוכנות הדואר המציע / לאדם המוצע להפעלת

משפחה למי מעובדי חברת דואר ישראל או למי מסוכני הדואר )קרבת משפחה 
  לתנאי המכרז(. 13.2כהגדרתה בסעיף 

 
   במקרה של קרבת משפחה כאמור יש לפרט את קרבת המשפחה:

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים.  .6

  
 

 חתימת המצהיר 
 

 אישור עו"ד
 

, מאשר בזאת כי ________________ אני עו"ד _______________ מ.ר. _____________
____________ במציע, ___ -נושא/ת ת.ז. שמספרה __________________, המכהן/ת כ

מוסמך/ת בחתימתו/ה להצהיר בשם המציע כמפורט במסמך זה, ולאחר שהזהרתיו/ה כי  
עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם  

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 

 ה וחותמת עו"ד: ____________________חתימ
 

 שם עו"ד: _____________________________
 

 מס' רישיון: ____________________________
 

 כתובת עו"ד: ___________________________
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 לתנאים להגשת הצעה א' 4נספח מס' 
 

 ומרכז חלוקה נווה ירק  סוכנות דוארמכרז להפעלת 

 תצהיר

מצהיר בזאת  _________________ נושא ת.ז מס' __________________ אני הח"מ 
 כדלקמן:

  .על ידי המציע סוכנות הדואראני האדם המוצע להפעלת  .1

   אני בעל השכלה כמפורט להלן: .2
 

_______________________________________________________ )יש לצרף 
 אישורים על השכלה(.  

ידיעת קריאה  בעל ו( וערבית)קריאה, כתיבה ודיבור( בעברית )מלאה שליטה אני שולט  .3
 .(אנגלית או צרפתית_______ )וכתיבה בשפה לועזית נוספת: 

אם המציע ייבחר להפעלת הסוכנות, אני מתחייב להתגורר בישוב בו תפעל הסוכנות או   .4
 _____ ק"מ כל עוד אפעיל את הסוכנות מטעם המציע. -בסביבה הקרובה ברדיוס של כ

יש / אין לי קרבת משפחה למי מעובדי חברת דואר ישראל או למי מסוכני הדואר )קרבת  .5
  לתנאי המכרז(.  13.2משפחה כהגדרתה בסעיף  

 
   במקרה של קרבת משפחה כאמור יש לפרט את קרבת המשפחה:

 
_______________________________________________________ 

 
_______________________________________________________ 

 הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים.  .6

  
 

 חתימת המצהיר 
 אישור עו"ד

 
מר/גב' , מאשר בזאת כי אני עו"ד _______________ מ.ר. _____________

הופיע/ה בפני במשרדי   ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __________________
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה  ביום _______ 

צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות  
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 

 
 חתימה וחותמת עו"ד: ____________________

 
 ___שם עו"ד: __________________________

 
 מס' רישיון: ____________________________

 
 כתובת עו"ד: ___________________________
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  לתנאים להגשת הצעה 5 מס' נספח
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 לתנאים להגשת הצעה 6נספח מס' 
 

 1976 -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו תצהיר 

 

ה ________ לאחר שהוזהרתי כי עלי  ת"ז שמספר אני הח"מ ______________ בעל/ת
להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  

 בזאת בכתב, כדלקמן: 

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הספק ______________ שאני מוסמך לחתום  .1
 הספק(.  –ולהצהיר בשמו )להלן 

בפסקה   יש לסמן טות להלן בסעיף זה )בספק מתקיימת אחת מן האפשרויות המפור .2
 (:  הנכונה ולמחוק את הפסקה שאינה נכונה

או ו/הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  □
 לפי חוק שכר מינימום. 

או לפי ו/הספק ובעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  □
אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  חוק שכר מינימום

 האחרונה.  

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   .3
 , שחלק מהן מובאות להלן: 1976 -התשל"ו 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  -אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" " (א)
 ;1981 -התשמ"א 

 כל אחד מאלה: -בעל זיקה" " (ב)

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; .1

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  .2

 בעל השליטה בו;  (א

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו   (ב
להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 הספק; במהותם לתחומי פעילותו של

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;  (ג

חבר בני אדם אחר,  -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק; 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון  -הורשע", בעבירה " (ג)
 (; 2002באוקטובר  31התשס"ג )

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –בדים זרים" חוק עו" (ד)
 ; 1991 -הוגנים(, התשנ"א 

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז   -חוק שכר מינימום" " (ה)

 –מועד התקשרות" " (ו)
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המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  .1
 במכרז;

המועד שבו הוגשה לחברת דואר ישראל  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  .2
ההצעה לפיה נערכה ההתקשרות בעסקה, ואם לא הוגשה הצעה כאמור   בע"מ

 מועד ההתקשרות בעסקה; –

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;  –עבירה" " (ז)

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  -שליטה מהותית" " (ח)
 בני האדם;  שליטה בחבר

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 

 המצהיר/ה

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. 
___________(, במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' 

________/המוכר/ת לי באופן אישי, ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה  

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 עו"ד___________, 

 מ.ר. ___________

 חותמת 
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 לתנאים להגשת הצעה 7נספח מס' 
 

 1976 -תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 )חוק שוויון זכויות( 

_______________ לאחר שהוזהרתי  מספר ת.ז. נושא אני הח"מ _______________  
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 ה בזה כדלקמן: / מצהיר

  : )להלן במכרזהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע  .1
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   ."המציע"(

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  .2

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

 1998   -ח " תשנ, עם מוגבלות לאנשים  זכויות שוויון לחוק 9 סעיף  ראותהו 
 חלות על המציע והוא מקיים אותן.   

חלות  1998 -ח "תשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9אם הוראות סעיף  .3
 במשבצת המתאימה:  xעל המציע נדרש לסמן 

 עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

   בדים או יותר. עו  100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100אם המציע מעסיק  .4

   המציע מתחייב כי אם הצעתו תבחר כזוכה במכרז הוא יפנה למנהל הכללי
 יישום בחינת של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

  -ח  "שנת, עם מוגבלות לאנשים  זכויות  לחוק שוויון  9סעיף  לפי חובותיו
 .ליישומן  בקשר  קבלת הנחיות לשם -ובמידת הצורך  1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
 לחוק שוויון  9סעיף  לפי חובותיו יישום  והשירותים החברתיים לשם בחינת

, הוא פנה כאמור ואם קיבל  1998  -ח " תשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע  פעל ליישומןישום חובותיו  הנחיות לי

 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

 של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע .5
 ממועד  ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים הרווחה העבודה משרד

 .ההתקשרות
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 מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.אני  .6

 
 המצהיר/ה  

 
 אישור 

 
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. 
___________(, במשרדי שברחוב _________________________ מר/גב' 

ת לי באופן אישי, /________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה  

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
 
 
 
 

 ___________, עו"ד 
 מ.ר. ___________ 

 חותמת   
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 לתנאים להגשת ההצעה 8ס' נספח מ

בדבר המצב הכלכלי של המציע )אם המציע הוא תאגיד ימולא השאלון בידי האדם  תצהיר

 המוצע להפעלת הסוכנות על ידי המציע(

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר   _______________מספר ת.ז. נושא __________ _אני הח"מ 
 ם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק א 

-להפעלת סוכנות דואר ב במסגרת הגשת מועמדותי במכרזהנני נותן תצהיר זה  .7
_______________ .  

 האם הנך צד להליכים משפטיים אזרחיים כלשהם?  .8

 .לא 

  .אם כן יש לפרט את ההליך המתנהל, הערכאה במסגרתה מתנהל ההליך כן
 וגובה הסכום הנתבע בהליך:

___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 

שיקים ללא  האם אחד או יותר מחשבונות הבנק שלך הינו חשבון מוגבל על פי חוק .9
 ? 1981-י, תשמ"אכיסו

 .לא 

  בנק שבו מתנהל החשבון הכן. אם כן, יש לפרט את מספר החשבון המוגבל, שם
 ותאריך סיום ההגבלה: 

 ___________________________________________________________ 
 

 ___________________________________________________________ 

 ? 1981-שיקים ללא כיסוי, תשמ"א פי חוקעל  מורח מוגבל חוהאם הנך לק .10

 .לא 

 :כן. אם כן, יש לפרט את תאריך תחילת המגבלה והתאריך הצפוי לסיום ההגבלה 

 ___________________________________________________________ 

פקודת פשיטת השנים האחרונות ניתן כנגדך צו כינוס בהתאם ל 7האם במהלך  .11
 ?1980-םהרגל ]נוסח חדש[, תש"

 .לא 

  כן. אם כן יש לפרט את מועד מתן צו הכינוס, בית המשפט בו ניתן הצו ואת מספר
 התיק בבית המשפט : 

 _______________________________________________________ 
 

 _______________________________________________________ 

ית משפט כפושט רגל בהתאם  השנים האחרונות הכריז עליך ב 7האם במהלך  .12
 ? 1980-פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"םל

 .לא 

  כן. אם כן, יש לפרט את מועד ההכרזה, בית המשפט בו ניתנה ההכרזה ומספר
 התיק בבית המשפט : 
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 _______________________________________________________ 
 

____________________________________________ ___________ 

האם הנך רשום במרשם החייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם על  .13
 ?1967-חוק ההוצאה לפועל, תשכ"זפי 

 .לא 

  :כן. אם כן, יש לפרט תאריך מתן צו הרישום 

  ______________________________________________________ 

הוצאה לפועל כחייב מוגבל השנים האחרונות הכריז עליך ראש ה  7האם במהלך  .14
 באמצעים בהתאם לחוק ההוצאה לפועל?

 .לא 

 המועמד כמוגבל באמצעים, מספר  ל כן. אם כן, יש לפרט את תאריך ההכרזה ע
 תיק ההוצאה לפועל שבו ניתנה ההכרזה וסכום החוב:

_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

)של   ידוע לי כי מסירת מידע כוזב בתצהיר זה עלולה לגרום לפסילת מועמדותי .15
)עם  במכרז או להביא לסיום ההתקשרות עמי  אם המציע הוא תאגיד( -המציע 

אם אבחר כזוכה במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברת דואר המציע( 
 גין הנזקים שיגרמו לה עקב סיום ההתקשרות כאמור.    ישראל לפיצוי ושיפוי ב

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .16

 

 המצהיר/ה 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. 
___________(, במשרדי שברחוב ______________________ מר/גב' 

_______ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,  _________
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה  
 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 _, עו"ד__________

 מ.ר. ___________

 חותמת  

 

 

 

 



26 
 

 תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר   _______________מספר ת.ז. נושא __________ _אני הח"מ 

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

-נות דואר בלהפעלת סוכ במכרזבמסגרת הגשת מועמדותי הנני נותן תצהיר זה  .17

_______________ .  

 האם הנך צד להליכים משפטיים אזרחיים כלשהם?  .18

 .לא 

  .אם כן  כן

ם סכווגובה ה  , הערכאה במסגרתה מתנהל ההליךיש לפרט את ההליך המתנהל

 : הנתבע בהליך

___________________________________________________________ 

 

________________________________ ___________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

שיקים ללא כיסוי,  ינו חשבון מוגבל על פי חוקה לךהבנק ש נותחשבו אחד או יותר מהאם  .19

 ?1981-תשמ"א

 .לא 

 חשבון הבנק שבו מתנהל ההמוגבל, שם  ןמספר החשבויש לפרט את  ,כן. אם כן

 : יך סיום ההגבלהותאר

___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 ? 1981-שיקים ללא כיסוי, תשמ"א על פי חוק מורח מוגבל חולק הנךהאם  .20

 .לא 

 סיום ההגבלה:ל צפויתחילת המגבלה והתאריך ה יש לפרט את תאריך ,כן. אם כן 

___________________________________________________________  

פקודת פשיטת הרגל צו כינוס בהתאם ל ךהשנים האחרונות ניתן כנגד 7האם במהלך  .21

 ? 1980-]נוסח חדש[, תש"ם

 .לא 
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  מועד מתן צו הכינוס, בית המשפט בו ניתן הצו ואת מספר כן. אם כן יש לפרט את

 : בית המשפט התיק ב

_______________________________________________________  

 

_______________________________________________________  

פקודת בהתאם ל  הכריז עליך בית משפט כפושט רגלהשנים האחרונות  7האם במהלך  .22

 ?1980-פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"ם

 .לא 

 מועד ההכרזה, בית המשפט בו ניתנה ההכרזה ומספר  יש לפרט את ,כן. אם כן

 : התיק בבית המשפט 

_________________________________ ______________________ 

 

_______________________________________________________  

חוק הנך רשום במרשם החייבים בעלי יכולת המשתמטים מתשלום חובותיהם על פי האם  .23

 ?1967-אה לפועל, תשכ"זההוצ

 .לא 

 צו הרישום מתןתאריך יש לפרט  ,כן. אם כן : 

 ______________________________________________________  

הכריז עליך ראש ההוצאה לפועל כחייב מוגבל השנים האחרונות  7האם במהלך  .24

 ?חוק ההוצאה לפועלתאם לבאמצעים בה

 .לא 

 כמוגבל באמצעים, מספר   מועמד הל הכרזה עתאריך ה יש לפרט את ,כן. אם כן

 :תיק ההוצאה לפועל שבו ניתנה ההכרזה וסכום החוב

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

דותי במכרז או ידוע לי כי מסירת מידע כוזב בתצהיר זה עלולה לגרום לפסילת מועמ .25

להביא לסיום ההתקשרות עמי אם אבחר כזוכה במכרז וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

העומדת לחברת דואר ישראל לפיצוי ושיפוי בגין הנזקים שיגרמו לה עקב סיום 

 ההתקשרות כאמור.    

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .26
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 המצהיר/ה 

 

 אישור

כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר.  הנני מאשר בזה

___________(, במשרדי שברחוב ______________________ מר/גב' 

________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת לי באופן אישי,  

וי/צפויה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפ 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה  

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 ___________, עו"ד

 מ.ר. ___________

 חותמת  

 

 


