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 כללי .1

 (1965) הישראלית היהלומים תבורס מפעליו מ"בע הישראלית היהלומים בורסת בכוונת .א
: להלן) ושירותים ייעוץ לאספקת הספקים מאגר את לעדכן( "בורסהה": להלן) מ"בע

 .לעת מעת שיהיו כפי הבורסה לצורכי בהתאם, "(המאגר"

 לספקים לעת מעת הציעל לנכון זאת תמצא אם, לבורסה לאפשר היא המאגר מטרת .ב
 .הבורסה ידי על אליהם, יופנו אם, שיופנו לפניות הצעות להגיש במאגר רשומים שיהיו

 עד ,kolkore@isde.co.il: הבאה המייל לתיבת להגיש ניתן כספק לרישום בקשהה את .ג
  .1.6.2019 ליום

 למספר בנוגע בקשה להגיש ניתן .בקשהה וגשתמ בגינו הפרק מספר את לפרט יש בקשהב .ד
 . פרקים

 בקשות להגשת האחרון המועד את ,לעת מעת, חותלד, דעתה שיקול לפי רשאית הבורסה .ה
 באם תקבע הבורסה .הבורסה של האינטרנט באתר תפורסם כך על הודעה .כאמור
 אותו לגרוע מתי, במאגר ונכלל וככל, לאו אם, שלה הספקים במאגר המבקש את לכלול

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל, מהמאגר

, מכרזים חובת לחוק כפופה אינה, פרטית חברה הינה הבורסה כי יודגש ספק להסרת .ו
 מי אל לפנות רשאית והינה הצעות לקבלת בקשות או/ו מכרזים בפרסום מחויבת אינה

  .כלל אליהם לפנות שלא או, חלקם או כולם, המאגר במסגרת שיכללו מהספקים

 

 ספקים ויועצים  הרשאים להגיש הצעות:  .2

הם תאגידים או עוסקים מורשים להירשם למאגר  ספקים הרשאים להגיש בקשה
 בהתמחויות הרלוונטיות(, בכפוף לדרישות הבאות:)

 תאגידים .2.1.1

חברה בע"מ במסגרת רשם החברות בישראל ואינה בגדר "חברה ככדין רשומים  .א
 .מפרה"

-2016  לכל אחת מהשנים)לא כולל מע"מ( ₪  500,000בעלי מחזור כספי של לפחות  .ב
2018. 

  .שנות פעילות 3בעלי ותק של לפחות  .ג

 2 -מספר העובדים המקצועיים הקבועים המועסקים בתאגיד לפחות שנה אינו קטן מ .ד
 )נדרש רק בתחומים של אספקת שירותים(.

 הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים. .ה

 חשבונות כחוק. מנהלים ספרי .ו

 שיונות ו/או היתרים כדין, ככל הנדרש, בתחומי עיסוקם.יבעלי ר .ז

 )שאינם חברות( עוסקים מורשים .2.1.2

 הנם עוסקים מורשים/מלכ"רים. .א

לכל אחת מהשנים  יםבשנ)לא כולל מע"מ( ₪  200,000בעלי מחזור כספי של לפחות  .ב
2016-2018. 
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 .שנות פעילות 3בעלי ותק של לפחות  .ג

 חשבונות כחוק.מנהלים ספרי  .ד

 שיונות ו/או היתרים כדין, ככל הנדרש, בתחומי עיסוקם.יבעלי ר .ה

 בקשה להירשם במאגר הספקים והיועצים בבורסה:אישורים שיש לצרף ל .2.2

   רצ"ב נספח א'., טופס רישום למאגר .2.2.1

 .ידע כללי על המבקש / פרופיל מבקשמ .2.2.2

 גר.להיכלל במא הוא מעונייןפירוט ניסיון המבקש לתחומים שלגביהם  2.2.3

)להלן:   1991בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  תצהיר 2.2.2
מטעמו,  חתימה י/מורשה של דין עורך בפני חתום ,בכתב"חוק עובדים זרים"( 

 רצ"ב ,ובחותמת התאגיד מבקשעל ידי מורשה/י החתימה של ה  כאשר הם חתומים
 ב'.נספח 

₪  500,000על כך שגובה המחזור הכספי של המציע הוא לפחות  אישור רו"ח 2.2.5
רצ"ב , 2016-2018לעוסק מורשה לכל אחת מהשנים בשנים ₪  200,000-לתאגיד ו
 נספח ג'.

עבורם ביצע  פרטיים בעלי מוניטיןגופים המלצות מרשויות מקומיות/גופים ציבוריים/ 2.2.6
בו מבקש המבקש להיכלל המבקש פעולות ו/או עבודות ו/או סיפק שירותים בתחום 

 .במאגר במהלך שלוש השנים האחרונות

ככל שהמבקש הינו קבלן העוסק באספקה ו/או התקנה ו/או אחזקה של מתקנים להם  2.2.2
יצורף אישור  ,נדרש תו תקן ישראלי או אירופאי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

 .רלוונטי לכל אחד מהעיסוקים הנדרשים להם תו כאמור לעיל

ופרטי  לבקשה גם תעודת התאגדות של החברהיצורפו  -הוגשה בקשה על ידי תאגיד  2.2.8
 .ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" ריםמאושבעלי מניותיו, לרבות העתק תעודות זהות שלהם 

יצורף העתק, מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת  -הוגשה בקשה ע"י יחיד  2.2.9
 .הזהות של המשתתף

לדרוש צירופם של מסמכים ו/או אישורים נוספים כפי שתמצא הבורסה תהיה רשאית  2.2.10
 לנכון לפי שיקול דעתה.

 תקופת התקשרות .3

 .הבורסהתקופת ההתקשרות עפ"י המאגר והיקפה יהיו בהתאם לצורכי 

 

 והשירותים הנדרשים ייעוץתחומי ה .4
 

 בנייה, שיפוצים, חשמל, מיזוג ואינסטלציה: - 100פרק 

 .קבלני שיפוצים ובניה .א
 .אספקת חומרי בניין .ב
 .ביצוע ואחזקת עבודות חשמל ותאורה .ג
 .זיפותו בידוד ,ביצוע עבודות איטום .ד
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 פלדלת.ו , עץ, אשדלתות .ה
 .עבודות אינסטלציה .ו
 .עבודות אלומיניום .ז
 .עבודות מתכת .ח
 .עבודות נירוסטה, ברזל ופלסטיק .ט
 .צבע וטיח .י

 .ונטות/חימום/קירור/אוויר מיזוג .יא
 .קבלניות לעבודות ציוד .יב
 .טכנית אספקה .יג
 .ואלומיניום זגגות עבודות מסגרות .יד
 .שמש דודי אספקת .טו
 .נגרות .טז
 .שירותי נגרות, תכנון וביצוע, אספקה .יז

 
 :יועצים ואדריכלים כללי - 200פרק 

 .אדריכלות בניין .א
 תכנון אדריכלי כללי. .ב
  .ייעוץ תיאום תשתיות .ג
 .ייעוץ תנועה דרכים וכבישים .ד
 .אדריכלות פנים .ה
 .חשב כמויות ואומדנים .ו
 .מחשוביועץ בתחומי  .ז
  .יועצי אבטחה .ח
 .ייעוץ איטום .ט
 .ותייעוץ בטיח .י

 .ייעוץ ביוב .יא
 .ייעוץ בנייה ירוקה .יב
 .ייעוץ הידרולוגיה .יג
 .יעוץ וידאו .יד
 .ייעוץ חניה .טו
 .ייעוץ חשמל .טז
 .כללי –ייעוץ כלכלי  .יז
 .תכנוני  -ייעוץ כלכלי  .יח
 .ייעוץ מיזוג אוויר .יט
 .ייעוץ מים .כ

 .ייעוץ מנהרות ובנייה תת קרקעית .כא
 .מעליותייעוץ  .כב
 .ייעוץ מתח נמוך ותקשורת .כג
 .ייעוץ נגישות .כד
 .ייעוץ ניקוז .כה
 .ייעוץ סאונד .כו
 .ייעוץ קונסטרוקציה .כז
 .ייעוץ תאורה .כח
 .ייעוץ תברואה .כט
 .ייעוץ תחזוקה .ל

 יועץ תקשורת סלולר. .לא
 יועץ מחשוב . .לב
 ., בניה, אירועיםפרויקטים ניהול .לג
 .פרויקטים וניהול הנדסי פיקוח .לד
 סייבר -ייעוץ אבטחת מידע  .לה
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 :תקשורת, סלולר ומערכות מידע - 300פרק 

 

 למחשבים. היקפי וציוד מחשוב, אינטרנט, תקשורת שירותי .א
 לטלפונים. ומענה פנימי מוקד .ב
 וטלפוניה. קשר .ג
 סלולרי. מתאם .ד
 ותמליל. הקלטה שירותי .ה
 מחשוב. ציוד אספקת .ו
 למכשירים. דיו לרבות מקרנים, צילום מכונות, מדפסות, קסיםפ .ז

 
 : אבטחה, בטיחותביטחון,  - 400פרק 

 

 ושערים. מחסומים .א

 בטיחות. אביזרי אספקת .ב

 ובקרה. אבטחה מערכות .ג

 ראשונה. עזרה שירותי .ד

 אש. כיבוי/  אש גילוי .ה

 .בידוק בטחוני, שירותי אבטחה ושמירה .ו

 כניסה.בדיקות / בקרות מערכות מגנומטרים ו .ז

 , מערכות טלפון כבאים.אספקה ,שרות .ח

 קטים.נותני שירות + פרוי –קבלני מתח נמוך  .ט

 ספק מסכי טלוויזיה. .י

 ואזעקות. אינטרקום ציוד .יא

 מצוקה. לחצני .יב

 כריזה. למערכות שירות או/ו התקנה או/ו אספקה .יג

 כניסה. ובקרות אלקטרוני גידור .יד

 
 : ניקיון, הדברה, תברואה - 500פרק 

 

 שירותי ניקיון. .א

 .גשרותי ניקיון חניונים, עבודות סנפלינ .ב

 .כללירה הדב ביצוע .ג

 .עצים וכריתת גיזום .ד

 .עגלות, אשפה פחי - תברואה .ה

 .חיפוי פתרונות -כללי   גינון .ו
 

 כללי:  - 600פרק 
 

 .אריזה הובלה .א
 .והפצה פרסום .ב
 .מפות/לאור הוצאה .ג
 .אירועים הפקת .ד
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 .מדידות .ה
 .צלמים ,צילום .ו
 .מחזור מיכלי .ז
 .מזנון/, קפיטריותוהסעדה קייטרינג .ח
 .גרפיים מעצבים .ט
 .משרדי ריהוט .י

 רכבים. .יא
 .ניקיון חומרי אספקת .יב
 .ואחסון ארכיב שירותי .יג
 .ושכפול דפוס בית שירותי .יד
 .ושליחויות דיוור שירותי .טו
 , אספקה .משרדי ונייר צילוםשירותי ציוד  .טז
 .לאירועים ציוד והשכרת במות .יז
 .סימון ותמרור כבישים .יח
 .הגברה ותאורה, כללי לאירועים .יט
 .עיצוב שילוט, אספקת שילוט .כ

 

 הספקים למאגר רישוםאופן  .5

יבחרו על ידי הגוף המוסמך לכך במסגרת הבורסה, לפי למאגר יתקבלו הספקים אשר  .5.1
ימציאו ו לעילבתנאים הבסיסיים המפורטים  , בין היתר,יעמדושיקול דעתו הבלעדי ואשר 

 .וזאת לאחר החלטת הוועדה הבודקתאת המסמכים הנדרשים 

/או נותני שירותים אשר אינם מופיעים למען הסר ספק, יצוין כי ספקים ו/או יועצים ו .5.2
ומעוניינים להירשם במאגר,  2בסעיף מפורטים ה יםשירותתחומי הייעוץ והרשימת ב

 מוזמנים לעשות כן בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

 אופן ההתקשרות ותנאי תשלום .6

התקשרות  ערך, לפי שיקול דעתה של הבורסה,ייכול ות ,בורסהבהתאם לצורכי הומעת לעת  6.1
 .עם ספק או ספקיםבכתב 

 בורסה ואו מי מטעמה ההתקשרות תבוצע באמצעות חוזה או הזמנת ציוד/שירות מאת ה  6.2
להסרת ספק, רק התקשרות בכתב החתומה  השירות הנדרש.הייעוץ / ציוד / שתגדיר את 

כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הבורסה והמאושרת כדין על ידי מועצת 
  ייב את הבורסה.המנהלים שלה, תח

 .הסכם שיחתם בין הבורסה לבין היועץ/הספקההתשלום יתבצע ע"פ  6.3

לפנות רק לחלק מהספקים הרשומים  רשאיתתהא  יובהר כי על אף האמור לעיל, הבורסה 6.2
לבצע  במאגר, או שלא לפנות אליהם כלל, לנהל מו"מ עם מי שתמצא לנכון והינה רשאית אף

 .במאגראשר אינם רשומים ו/או נותני שירותים  ספקים ו/או יועציםהתקשרויות עם 
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 סכמה לקבלת דבר פרסומתה. 7

כי פרטיו, לרבות כתובת הדוא"ל  (, מאשר"המבקש"הספק ו/או נותן השירותים ו/או היועץ )להלן: 
מעת לעת שירותים  וו/או מספר הטלפון הנייד שמסר לחברה, ישמשו, בין היתר, כדי להציע ל

א לחוק התקשורת 30 יףשיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" כהגדרתו בסע שונים ו/או הצעות
עדכונים שוטפים ומידע כללי, באמצעות  , ו/או כדי למסור למציע1982-, התשמ"ב)בזק ושידורים(

יודיע לחברה על אי רצוננו לקבל דיוור כאמור,  מבקשאלא אם ה  /או מסרונים,דואר אלקטרוני ו
, או באמצעות רמת גן 3ז'בוטינסקי שום למשרדי החברה לכתובת באמצעות הודעה בדואר ר

מרשימת הדיוור  בקשהחברה תסיר את המ .kolkore@isde.co.il הודעה לכתובת דואר אלקטרוני
 .ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור 2בתוך 
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 טופס רישום למאגר - 'א נספח
 

 ________________________________________________ :בקשהמהעוסק מורשה  /שם התאגיד.   1
 
 ________________________________: /העוסק מורשה(החברות  .    מספר תאגיד )הרשום אצל רשם 2
 
 _______ות )חברה, עמותה( : _____________________________________________גד.    סוג התא3
 
 ___________: __________________________________________________ההתאגדות .  תאריך2
 
 _________________________: _____________________מורשה העוסק/ התאגיד.    שמות מנהלי 5
 
ובמידה ובעל/י המניות הינן תאגיד אזי גם שמות הנהנים  ושיעור אחזקתם בתאגיד שמות בעלי המניות 

 באותו הסופיים
 ___________________________________________________________________תאגיד:

                                     
 _________________________: _________________________ מורשה העוסק/ התאגיד.    כתובת 6
 
 _________________________ E-MAIL.    טלפון:___________________ פקס: _____________  2
 
 ____________________ E-MAIL.    איש קשר: ______________________ טלפון:____________ 8
 
  _____________________________________________________________:  תחום/י העיסוק.     9
 
 ___________________________________:  _________________עיסוקה /יניסיון בתחוםשנות .     10
 
)חברות   5%)אחזקה העולה על שיעור של  בעלי עניין בתאגידשהינם  גופיםבעלי מניות/.    שמות 11

העולה על שיעור ( ושמות בעלי השליטה בתאגיד )אחזקה / חברות בנות / חברות אחיות אם
 :בהון/ בניהול/ בחלוקת רווחים( 25%של 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
 
 

 המציע:_________________________     וחותמת  ך: ______________________   חתימתתארי
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 מינימום ושכר זרים עובדים בנושא הרשעות היעדר תצהיר –ב'  נספח

 

 לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר. _______________ ז.ת_______________  מ"הח אני
 בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים /הצפוי אהיה וכי האמת את

 :כדלקמן

"(  מבקשה": להלן) בקשהמ שהוא___________________  בשם זה תצהיר נותן הנני
 הנני כי ה/מצהיר אני. הבורסה עבור --לקול קורא להקמת מאגר ספקים  להתקשר

 . בקשהמ בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך

 ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו "זיקה בעל" המונח של משמעותו, זה בתצהירי
 לי הוסבר כי ת/מאשר אני(. "ציבוריים גופים עסקאות חוק":  להלן) 1926-ו"התשל

 . אותו ה/מבין אני וכי זה מונח של משמעותו

 כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה – "עבירה" המונח של משמעותו
 ולעניין, 1982-ז"התשמ מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים תנאים והבטחת
, העבודה דיני של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות

 .חוק לאותו השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם, 2011-ב"התשע

 

 .או עוסק מורשה בישראל הרשום תאגיד הינו בקשהמ

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

 עד למועד האחרון  ביותר משתי עבירות לא הורשעוובעל זיקה אליו  בקשהמ

לקול קורא להקמת מאגר "( מטעם המציע מועד להגשהלהגשת ההצעות )להלן: "

 .הבורסהעבור -ספקים 

 וחלפה שנה  בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעואו בעל זיקה אליו  בקשהמ

 עה האחרונה ועד למועד ההגשה. לפחות ממועד ההרש אחת

 ולא חלפה  בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעואו בעל זיקה אליו  בקשהמ

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  שנה אחת

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

 

 ____________________       __________________ ____________________
 וחותמת חתימה                        שם                              תאריך

 

 הדין עורך אישור

 ה/הופיע____________  ביום כי ת/מאשר ד"עו_____________________,  מ"הח אני
' גב/מר____________  עיר/בישוב____________  ברחוב אשר במשרדי בפני

 באופן לי ת/המוכר. ____________ /ז.ת ידי על ה/עצמו תה/שזיהה______________ 
 לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו ואחרי, אישי

 . דלעיל התצהיר על בפני ה/חתם, כן תעשה/יעשה לא אם בחוק הקבועים

 

_________________                  __________________       ___________________
 וחותמת חתימה                               רישיון מספר                                    תאריך



10 

 

 אישור רו"ח על מחזור כספי –ג' נספח 

 

 ___תאריך:_______________

 ________חברת  ______ לכבוד

 

אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים( לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 

 31.12.2016 ,31.12.2017 ,31.12.2018ביום 

 לאשר כדלקמן: יהרינ /עוסק מורשה,החשבון של חברתכם הלבקשתכם וכרוא

 . משנת_________ כםהחשבון של המשמש כרוא יהננ .א

(  1ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( ) כםהכספיים המבוקרים/סקורים שלהדוחות  .ב
 .יבוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרד

 לחילופין:

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1ליום/ימים ) כםהדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של

( 1הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות  .ג
 (.2_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
נוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' _________ כוללת  חריגה מה

 להלן.

 לחילופין:

( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף 

 ד' להלן.

המחזור הכספי ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד
)או כל דרישה אחרת בהתאם לאמור במסמכי ( הינו גבוה מ / שווה ל _______ 1לתקופה _____ ) כםשל

 המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים(.

 ,בכבוד רב 

________________ 

 רואי חשבון  

 

 

 .םיצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי .1

יראו  ,99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2
 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 הערות: 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 

 
 
 
 


