
 

 נספח ד' להזמנה 
 

 הסכם התקשרות
 

 2019שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש_____ בשנת 

 

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

 ;מצד אחד 
 _________________שם המשרד:    ל ב י ן :

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

 ;מצד שני    
 

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

נספח , המצ"ב כ2019/14למתן שירותים משפטיים לממשלה ו/או לעובדי המדינה )הליך מספר 

 בהתאמה(; "השירותים המבוקשים" –ו "ההליך" ו/או  "ההזמנה"להסכם( )להלן:  א'

 

ש הצעה במענה להזמנה, ובהסתמך, בין היתר, על הצהרותיו של עורך הדין לעיל ועורך הדין הגי והואיל: 

ו/או במסגרת ההליך, בחרה בו ענבל, יחד עם מועמדים נוספים, למתן השירותים המבוקשים 

"התחומים אליהם נבחר כהגדרתם בהסכם לתחומים הבאים: ______________)להלן ביחד: 

 ;(עורך הדין"

 

וענבל מעוניינת להתקשר עם עורך הדין לצורך מתן השירותים המבוקשים כקבלן עצמאי, הכל  והואיל:

 כמפורט בהסכם זה להלן; 

 

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

ת עורך הדין ע"י הוועדה אישור להעסקקבלת ענבל עם זכייתו של עורך הדין, רק בכפוף ולאחר 

 בנספח א' להסכם; םקבלת ייפוי הכח, כהגדרתלהעסקת עורכי דין פרטיים וכן 

 

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

ורט הניסיון והמיומנות והאמצעים הדרושים על מנת לתת את השירותים המבוקשים, כמפ

בהסכם זה על נספחיו, וכי מתן השירותים המבוקשים שיינתנו על ידו בהתאם להסכם אינו פוגע 

 בזכויות צד שלישי כלשהו;

 

ועורך הדין מעוניין להעניק לענבל את השירותים כהגדרתם בהסכם זה, הכל בתנאים המפורטים   והואיל:

 בהסכם זה להלן;
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בחתימת ענבל על הסכם זה משום התחייבות של ענבל להעביר ועורך הדין מודע לכך, כי אין   והואיל:

תיקים לטיפולו של עורך הדין, בין בכלל, ובין בהיקף כלשהו וכן, כי השירותים המבוקשים יסופקו 

 לענבל גם על ידי זוכים נוספים בהליך;

 

ים והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדד והואיל:

 ויחסיהם המשפטיים בקשר למתן השירותים המשפטיים.

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 והגדרות פרשנות מבוא, .1

 )להלן: ממנו נפרד בלתי חלק מהווים אליו המצורפים והנספחים להסכם המבוא .1.1

 (."ההסכם"

 ההסכם. פרשנות לצורך ישמשו ולא בלבד הצדדים לנוחות נועדו סעיף כל בראש הכותרות .1.2
 בו המפורטים לנושאים ביחס הצדדים בין והמלא היחיד ההסכם הינו נספחיו על זה הסכם .1.3

 ולאחר ההסכם עקב הדין עורך לטיפול תמסור שענבל המבוקשים לשירותים הנוגע ובכל

 יהיו לא זה להסכם שקדמו והמסמכים ההסדרים ההבטחות, המצגים, כל עליו. חתימתה

 במפורש שאומצו או בהליך, הדין עורך של לזכייתו בסיס היוו שרא אלה למעט תקפים,

  זה. בהסכם

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

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

 ההסכם, נוסח לבין ההזמנה נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן תבנסיבו הנוסחים. שני בין ליישב

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

 הגדרות .2

עורך הדין ו/או 

 המשרד:

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

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

 על ההסכם.

 ייפוי כח מהיועץ המשפטי לממשלה. ייפויי כח: 

הוועדה להעסקת 

 עורכי דין פרטיים

 ו/או הוועדה:

 בקשות להתקשרות עםן ולאשר וחבועדה במשרד המשפטים אשר תפקידה ל

 משרדי עורכי דין פרטיים לצורך מתן שירותים משפטיים למדינה.

 ועדת המכרזים של ענבל. המכרזים:וועדת 
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 תחת לשונית "מכרזים". www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  אתר ענבל:

עורכי דין/עורכי 

 הדין במשרד:

עורכי דין שכירים במשרד שעורך הדין מייעד למתן השירותים המבוקשים 

 כה.בתחום/תחומים בהם ז

 הסכם זה על נספחיו.  ההסכם:

עורך דין ברשימת 

ו/או משרד  העתודה

 עתודה:

 מציע שנבחר במסגרת ההליך ככשיר נוסף, כמפורט בנספח א' להסכם. 

השירותים 

 המבוקשים:

 מכלול השירותים שיסופקו על ידי עורך הדין כמפורט להלן בהסכם.

 מדינת ישראל. המדינה:

 זכאי להגנה משפטית באמצעות הקרן הפנימית.כל אדם אשר  עובדים:

נציג ענבל לצורך 

 ההסכם:

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

 ביצוע הסכם זה ותפעול העבודה השוטפת מול עורך דין.

http://www.inbal.co.il/
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 ההסכם נספחי .3

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

 תוך הדין עורך ידי על יוגש ג' נספח – האמורים מהנספחים אחד אף לצרף צורך אין ההצעה

 כל הזכיה. מכתב במסגרת יתבקש בו במועד ו/או מענבל הזכייה הודעת קבלת מיום ימים 10

 ההסכם(: על ענבל חתימת במעמד ויצורפו הדין ורךע בפני יוצגו הנספחים שאר

 ההזמנה; – נספח א' להסכם .3.1.1

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

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

 מיום קבלת הודעת הזכייה מענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת מכתב הזכיה(;

הנחיות העבודה לעורך הדין לתחומים אליהם נבחר לתת את  - נספח ד' להסכם .3.1.4

 השירותים המבוקשים )יובהר כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת לעת(;

תעריף שכ"ט לתחומים אליהם נבחר לתת את השירותים  - ספח ה' להסכםנ .3.1.5

 המבוקשים )יובהר כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת לעת(;

 דרישות מחשוב; - נספח ו' להסכם .3.1.6

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

 ההתקשרות מהות .4

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

 ו/או ("1 "קטגוריה )להלן: להסכם א' בנספח כהגדרתם משפטיים בהליכים טיפול הכוללים

 הכל (,"2 "קטגוריה )להלן: להסכם א' בנספח כהגדרתם לעובדים משפטיים שירותים מתן

 בהסכם וכמפורט המבוקשים השירותים את לתת הדין ךעור נבחר אליהם לתחומים בהתאם

  להסכם. א' ובנספח

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

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

 לא רשאית תהא והבלעדי, המקצועי דעתה שיקול פי לע ענבל, כי מובהר כן בהליך. נוספים

 ו/או להתקשר זאת ובמקום השירותים, מתן לצורך בהליך הזוכים המציעים מבין למי לפנות

 להיות היו יכולים אשר כלשהם שירותים מתן עם בקשר אחרים תחרותיים הליכים לערוך

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

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

 .לשירותים ביחס ענבל ידי על כלשהי
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 לפי ענבל רשאית ההליך, במסגרת שפורטו לתחומים נוסף תחום יתווסף שבו מקרה בכל .4.3

 דומה לתחום שנבחרו הדין מעורכי מי ע"י יטופל זה תחום גם כי לקבוע הבלעדי, דעתה שיקול

 יגרע שבו מקרה בכל הבלעדי, דעתה שיקול לפי ענבל רשאית כן מומחיותם. בתחום מצוי והוא

 תיקים כאמור, לתחומים שנבחרו הדין לעורכי להקצות בהליך, שפורטו מהתחומים תחום

 דומים. מתחומים

 דין עורך לטיפול ולהעבירו ין,הד עורך מידי תיק להוציא רשאית,  ענבל בתיק, הטיפול במהלך .4.4

 סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול לפי אחר,

 של מורכבותו או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין ,חיונית התיק שהעברת

 שאיתר כן הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם אחר, ראוי טעם מכל או עניינו, רגישות או התיק,

 מניהול שלה רצון שביעות אי קיימת בו במקרה כאמור,  הדין עורך מידי תיק להוציא  ענבל

 בתיק פשרה לקדם יכולתו ו/או בתיק מו"מ בניהול יכולותיו ו/או מקצועיותו זה ובכלל התיק

 מטיפולו הלקוח רצון שביעות חוסר ו/או התיק ניהול לאופן בקשר ענבל עם מחלוקת ו/או

 בתיק. המשפטיים השירותים מתן איכות ו/או בתיק

 שיקול פי-ועל ענבל לצרכי בהתאם תעשה הדין עורך ע"י לטיפול  תיקים הקצאת על ההחלטה .4.5

 היקפם, התיקים, לסוג בהתאם היתרונות, מירב את לה להעניק במטרה הבלעדי, דעתה

 הערכת פי על בהם, לטיפול דין עורך של התאמתו ומידת מיוחדים מומחיות תחומי רגישותם,

 מקצועיותו, היתר, בין הדין, עורך ע"י המבוקשים השירותים מתן לאיכות לעת מעת ענבל

 מתן של הכוללת מהאיכות רצונה ושביעות ענבל, מול עבודתו בתיקים, טיפולו איכות

  המשפטיים. השירותים

 קבעיי והמספר מסוים לתחום דין עורכי למספר מתחייבת אינה ענבל כי ידוע הדין לעורך .4.6

 א' בנספח 2 בפרק המפורטים השונים לתחומים בהתאם בלבד, ושיקוליה לצרכיה בהתאם

 בכל אחד עתודה משרד לפחות להגדיר ענבל, בכוונת כי הדין לעורך ידוע כן כמו להסכם.

 למספר אחד עתודה משרד יבחר אם ובין תחום לכל נפרד עתודה משרד יבחר אם בין תחום,

 במסגרת שנבחרו הדין עורכי ולפי הבלעדי דעתה ולשיקול ענבל כילצר בכפוף והכל  תחומים,

  ההליך.

 דין לעורך עדיפות לתת הזכות שמורה לענבל לעיל, האמור מן לגרוע שמבלי ידוע הדין לעורך .4.7

 המשפטיים ההליכים לאופי הנוגעים שונים שיקולים בשל אחר דין עורך על מסוים

 רלוונטיים ושיקולים ניסיון מומחית, ידע, גיאוגרפיים, מיקום בשל לרבות הרלוונטיים,

 בו מצב וייווצר יתכן אלו במקרים הבלעדי. דעתה ולשיקול ענבל לצרכי בכפוף והכל נוספים,

 שעורך אף על וזאת אחר דין עורך פני על בארץ מסוים מאזור כלשהוא דין לעורך יתרון יינתן

  ההליך. במסגרת יותר גבוה דורג האחר הדין

 ענבל לצרכי בכפוף והכל העתודה, למשרד/י לפנות הזכות שמורה לענבל כי ידוע הדין לעורך .4.8

 ועדת התחייבות משום באמור אין לעיל, האמור מן לגרוע מבלי הבלעדי. דעתה ולשיקול

 שעמדו אחרים דין לעורכי לפנות גם הזכות שמורה ולענבל לעיל כאמור לפעול המכרזים

 צרכיה. ולפי הבלעדי דעתה לשיקול והכל הסף בתנאי

 ו/או בהליך הזוכים הדין כילעור תיקים להיקף מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר .4.9

 וצרכיה. הבלעדי דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה להיקף
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 המבוקשים השירותים .5

 כללי .5.1

השירותים המבוקשים, כוללים את כל הכרוך בניהול ההליך המשפטי עד תומו, באותה  .5.1.1

ערכאה בלבד בתחומים בהם נבחר לתת את השירותים המבוקשים ובכפוף לאמור לעיל. 

טיפול בהליך ערעור או בקשת רשות ערעור, בתום ההליך אשר נמסר לטיפולו של עורך 

 מענבל ולפי שקול דעתה הבלעדי.  לאחר קבלת אישור הדין בערכאה הראשונה, יהא 

הטיפול המשפטי יינתן על ידי עורך הדין ו/או עורכי הדין השכירים בלבד כפי שהוצעו על  .5.1.2

 ידי עורך הדין בהליך, ולא על ידי מי מטעמם. 

הטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם, בדרישות נוהל העבודה כפי שימסרו  .5.1.3

 מעת לעת על ידי ענבל, וביצוע הוראות והנחיות ענבל. 

טי כולל גם אחריות על כל ההיבטים הטכניים והמנהלתיים הנדרשים הטיפול המשפ .5.1.4

לביצוע השירותים המשפטיים, לרבות צילום, העתקה, סריקה, ניהול פגישות, זימון 

 עדים, נסיעות וכו'. 

כמו כן עורך הדין מצהיר ומתחייב כי יהיו ברשותו למשך כל תקופת ההתקשרות כל  .5.1.5

וניים ומשרדיים הנדרשים לצורך מתן השירותים האמצעים המנהליים, מחישוביים, ארג

 המבוקשים באופן מלא לרבות תוכנות משפטיות.

בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים יהא על עורך הדין, במידת הצורך, לספק לענבל,  .5.1.6

שירותים משפטיים נוספים ו/או נלווים בהקשר לתחום המוצע, כגון יעוץ ו/או חוות דעת 

 כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכיה.בתחום המוצע, והכל ב

 ( 1 )קטגוריה האזרחיים ההליכים כלל לגבי כללית דרישה .5.2

 ותהיחידישיבות עם נציגי ניהול ההליך המשפטי כולל בין היתר את איסוף כל החומר הנדרש,  .5.2.1

הגשת הערכות סיכון, הגשת כתבי הגנה/תביעה, הגשת הודעות נטיות, והממשלתיות הרלו

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

הכנת עדים ומומחים, פנייה לרופאים מומחים ו/או יועצים לצורך הגשת חוות דעת מקצועיות 

רון שכ"ט מאושר של ענבל נכון ליום הפנייה במסגרת הליכים לבית המשפט )והכל בכפוף למחי

למומחה/יועץ )יובהר כי לענבל שמורה הזכות לעדכנו מעת לעת(, הגשת תצהירים וחוות דעת, 

הופעה בבית משפט, ניהול הליכי חקירה, סיכומים, ניהול הליכי גישור ובוררות וכיוצא בזה, 

לקבלת הוצאות משפט ו/או וכן טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה משלוח מכתבי דרישה 

 טיפול בחישוב הפיצוי וביצועו וכן הגשת בקשות ותגובות לאחר מתן פסק הדין ככל שנדרש. 

  (2 )קטגוריה התעבורה בתחום ההליכים כלל לגבי כללית דרישה .5.3
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ניהול ההליך המשפטי לרבות איסוף כל החומר הנדרש, פגישה עם העובד, פגישה והכנת  .5.3.1

הליך המשפטי ובכלל זה הגשת בקשות ומסמכי בימ"ש ככל עדים ומומחים, ייצוג ב

הדרוש, ניהול הליכים מקדמיים, ניהול הוכחות  סיכומים, ניהול הליכי גישור ובוררות 

וכיוצא בזה. כן יכלול טיפול בתוצאות ההליך, ובכלל זה מתן המלצות לגבי הליכים 

 , ככל הנדרש. נוספים, הגשת בקשות ותגובות לאחר מתן פסק הדין ובקשר אליו

במקרים בהם הפניה למתן ייצוג בהליכים פליליים הינה סמוך או תוך כדי חקירה נדרש  .5.3.2

עורך הדין לתת את הסיוע המשפטי בתוך פרק זמן של עד שעה ממועד הפניה לעורך הדין. 

מפניות המוקד למתן השירותים  60% -במקרים אלו, על עורך הדין להיענות לפחות ל 

השירות של ענבל הינו מוקד מקצועי אשר נותן מענה לשיחות נכנסות, בענבל )מוקד 

 בהיבט ביטוחי, לכלל לקוחות החברה אשר מכוסים תחת הקרן הפנימית(.

 (2  וקטגוריה 1 )קטגוריה ההליכים סוגי לכלל כללית דרישה – מחשוב דרישות .5.4

נספח המפורטות בעורך הדין מתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות במצטבר בדרישות המחשוב 

 להסכם.  ו'

 (2 וקטגוריה 1 )קטגוריה ההליכים סוגי לכלל כללית דרישה .5.5

, ייצוג בשלב ההוכחות, אם בהליך ההזמנהמבלי לגרוע מתנאי  -ייצוג בשלב ההוכחות   .5.5.1

הפלילי, ואם בהליך האזרחי, יינתן על ידי עורך הדין ו/או עורכי הדין במשרד, אשר 

הנדרש בתנאי הסף ותק הוהינם לפחות בעלי הזמנה, ועומדים בתנאי הסף שנקבעו ב

מבלי לגרוע מן האמור, על המפורטים בהזמנה ביחס לתחומים/קטגוריות שבהזמנה. 

 עורך הדין )לפחות אחד מהשותפים במשרד( לפקח על ההתנהלות המקצועית של כל תיק.

ולא על ידי מי  הטיפול  המשפטי יינתן על ידי עורך הדין ו/או עורכי הדין במשרד בלבד, .5.5.2

מטעמם והכל בכפוף להסכם ההתקשרות ומסמכי ההזמנה. יובהר בזאת, כי אין בכך כדי 

למנוע מעורך הדין להיעזר/להסתייע, לצורך מתן הייצוג המשפטי על ידם, במתמחים 

ו/או עורכי דין אחרים העובדים במשרד, ככל שהדבר נדרש מבחינה מקצועית ולשם 

 .קידום הטיפול היעיל בתיק

הטיפול המשפטי כולל עמידה בכל תנאי ההסכם והכל בכפוף להוראות והנחיות ענבל  .5.5.3

ולדרישות נהלי העבודה המצורפים להסכם וכפי שימסרו מעת לעת על ידי ענבל, וכפי 

 שישונו מעת לעת על ידי ענבל. 

  לפועל ההוצאה בתחום הדין לעורך כללית דרישה .5.6

על עורך הדין הנותן את השירותים המבוקשים בתחום ההוצאה לפועל להיות בעל מערכת מנהלית 

חשבונאית לרבות מערכת מחשובית המתאימה לטיפול המשפטי בתיקי הוצאה לפועל וכן עליו 

 להעסיק לפחות שתי פקידים/ות לניהול התיקים האמורים.
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  ההתקשרות תקופת .6

חודשים )שבעים ושניים חודשים  72תקופת ההתקשרות עם עורך הדין תהיה לתקופה של  .6.1

"תקופת שש שנים( המתחילה במועד חתימת ההסכם על ידי הצדדים )להלן:  –

ראה לעניין  –( והכל בכפוף גם לאמור בכל הנוגע להארכת תקופת ההתקשרות ההתקשרות"

 זה להלן.

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

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

 (."סיום ההתקשרות בפועל"

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

את הטיפול בתיק לעורך דין אחר, והכל אם כן, במקרים מיוחדים, ענבל תחליט להעביר 

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

תקופת ההתקשרות / תקופת ההתקשרות המוארכת, ענבל לא תעביר תיקים חדשים 

לטיפולו של עורך הדין. בתקופה זו יישארו אצל עורך הדין רק תיקים שהתחיל את הטיפול 

הם לפני סיום תקופת ההתקשרות כאמור לעיל ויחולו, בכל הקשור אליהם ובשינויים ב

 המחויבים, הוראות ההסכם.

, לפי 1יודגש כי בכל הנוגע למתן השירותים המבוקשים לתחומים הכלולים בקטגוריה  .6.4

, בכל הקשור במתן הליךהחלטת משרד המשפטים, משך העסקת משרדי עו"ד, במסגרת ה

 יוגבל לעד שש שנים. ייצוג למדינה, 

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

אישור להעסקת לקבלת (, כפופה 1הדין שעניינה מתן שירותים משפטיים למדינה )קטגוריה 

אישור לקבלת ייפוי כח. קבלת עורך הדין ע"י הוועדה להעסקת עורכי דין פרטיים וכן 

מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם ולהמשך תקופת  תנאיפוי הכוח, מהווה ייהוועדה ו

כח הייפוי האישור ו/או ההתקשרות עד לסיום ההתקשרות בפועל. בהתאמה, במידה ו

במסגרת תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ו/או לא מחודש, יהא בכך כדי  וופסקי

 להביא לסיום ההתקשרות.

 :הארכת תקופת ההתקשרות .6.6

ככל שיינתן ייפוי הכח, באם רלוונטי ובכפוף לאישור הוועדה לענבל שמורה האופציה,  .6.6.1

(, להאריך את תקופת ההתקשרות, בכפוף לצרכי ענבל ועל פי שיקול 2)לא חל על קטגוריה 

דעתה הבלעדי, למשך עד שנתיים נוספות, עד שנה בכל פעם )סך הכל עד שנתיים נוספות 

 (."תקופת ההתקשרות המוארכת")להלן:  מעבר לשש שנים על פי ההסכם(
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה וענבל תעביר תיקים לטיפולו של עורך הדין לאחר  .6.6.2

תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת וללא שניתנה הודעה בכתב 

על הארכת תקופת ההתקשרות, יחולו תנאי הסכם זה על התיקים שהועברו. מבלי לפגוע 

מהאמור לעיל, אין בהעברת תיקים נוספים לאחר תום ההתקשרות כמפורט לעיל משום 

הסכמת ענבל להארכת ההסכם לתקופה נוספת מעבר לתקופה בה הועברו התיקים 

 כאמור.

בתקופת ההתקשרות המוארכת, תחולנה על הצדדים  כל הוראות ההסכם, בשינויים  .6.6.3

 המחויבים.

 ההסכם ביטול .7

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

 דין. לכל ובכפוף ומראש בכתב ימים 60 של מוקדמת

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

 שהיא. סיבה מכל ביטולו ו/או ההסכם

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

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

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

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

 לכל המפסיק הצד של זכותו לרבות שכנגד, הצד ידי על ההסכם של יסודית הפרת של מקרה

 כאמור. הפרה של במקרה המפר הצד כלפי תרופה או סעד

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

 האירועים מן אחד בקרות ,הבלעדי דעתה שיקול לפי יותר, או אחד מסוים, בתיק הטיפול

 מיד לענבל יודיע הדין עורך מקרה בכל ההסכם. של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים

 להלן: המפורטים האירועים מן אחד קרות על לו היוודע עם

במקרה בו מסר עורך הדין פרט בהצעתו שהוגשה במסגרת ההליך ו/או הצהיר  .7.5.1

ם נכונים או אינם מדויקים או מטעים הצהרה במסגרת ההליך ו/או הסכם זה שאינ

או מוטעים או כוזבים ו/או חל שינוי במידע שנמסר במסגרת הצעת עורך הדין והוא 

לא הודיע עליו לענבל מיד עם קרות השינוי ו/או חל שינוי מהותי בפרט מפרטי 

 הצעתו.

 חל שינוי ביחידי עורך הדין. .7.5.2

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

 צו לכינוס נכסים זמני או קבוע.
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נגד עורך הדין המאוגד כתאגיד נפתחו הליכי כינוס נכסים זמני או קבוע, או הליכי  .7.5.4

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

 מי מיחידי עורכי הדין הוכרז כחייב מוגבל באמצעים. .7.5.5

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

 או הוגשו נגדו כתב אישום, או קובלנה משמעתית.

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

 עבירת תעבורה. 

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

 סיבה שהיא.

עובד אותו במדינה ו/או בענבל ו/או או תוך פגיעה ב עורך הדין פעל תוך הפרת אמון .7.5.9

או שתלונה כנגדו נמצאה מוצדקת ע"י נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה  ייצג

 .בערכאות

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

 בתיק מסוים.

עורך הדין מסר את ביצוע הטיפול/ייצוג בתיק/ים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו  .7.6

 לאחר/ים שאינו/ם עובד/ים אצל עורך הדין.

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

 הפרה יהווה ממש של נזק למדינה ו/או לענבל וגרם להנחיות בניגוד שנעשה בתיק טיפול

  ההסכם. של יסודית

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

 המסמכים התיקים, כלל את לענבל הדין עורך ישיב ההסכם, את לבטל טההחלי וענבל היה .7.9

 וכיו"ב, ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות שהוא, ומין סוג מכל והחומר

   הביטול. הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם לתיקים הקשורים

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

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

 מטיפולו התיקים הוצאת על להחליט הזכות שמורה לענבל ונספחיו. ההסכם ותנאי לדרישות

  וצרכיה. הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף והכל הדין עורך של

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

  שהוא. סוג מכל תשלום או פיצוי כל הדין

  :הדין עורך ביוזמת ההתקשרות הפסקת .7.12
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עורך הדין יהא רשאי לבקש מענבל את הפסקת ההתקשרות בהסכם זה, אך ורק בהתקיים 

 התנאים המצטברים הבאים: 

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

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

 הבקשה יהא לענבל בלבד.

באמצעות הגשת בקשה בכתב לענבל תוך  -הפסקת ההתקשרות נשוא הסכם זה  .7.12.2

פירוט הנימוקים התומכים בבקשה. שיקול הדעת הבלעדי לאישור הבקשה יהא 

בין יתר שיקולי ענבל, תבחן ענבל את נימוקי הבקשה, את כמות  לענבל בלבד.

התיקים הפעילים המצויים בטיפולו של עורך הדין והשלב בו הם נמצאים וכן, אם 

הפסקת הטיפול כאמור לא תסב לענבל ו/או לקרן ו/או למדינה, נזק בלתי הפיך 

אחר בשלב ו/או נזק משמעותי ובין היתר עקב הצורך שיעלה במינוי עורך דין 

מאוחר בטיפול בתיקים הפעילים. בכל מקרה, תנאי להפסקת ההתקשרות יהא 

העברת הטיפול בתיקים בצורה מסודרת, תוך ביצוע חפיפה, ובשיתוף פעולה מלא, 

 למי שתורה עליו ענבל.

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

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

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

 ידי ענבל ו/או הקרן הפנימית.-ההתקשרות עמו והכל בהתאם לסכום שייקבע על

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

, הנמצא ברשותו מכוח הסכם זה והטיפול בתיקים, לרבות כספים שעליו כלשהו

להעביר לענבל כמנהלת הקרן הפנימית ו/או לכל גורם אחר שמסיבה כלשהי, 

ובניגוד להוראות ההזמנה והסכם זה, הגיעו לידיו, גם לא כנגד כל תשלום המגיע 

לרשות ענבל ו/או  לו, לטענתו, מאת ענבל ו/או לקרן הפנימית, ועורך הדין יעבירם

לקרן הפנימית באופן מיידי אלא אם כן התבקש על ידי ענבל בכתב לעשות אחרת, 

והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל וצרכיה. עורך הדין מוותר בזאת על כל 

 פי כל דין.-זכות עיכבון ככל שעומדת לזכותו, על

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

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

 לענבל החומר והעברת ההתקשרות סיום שעם באופן ברשותו המצויים והנתונים החומר

  לשירותים. הנוגעים והנתונים המידע של היחידי העותק לענב בידי ימצא כאמור

 הדין עורך  והצהרות התחייבויות .8

 כדלקמן: ומתחייב מצהיר הדין עורך
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 זה שבהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי ונספחיו, זה הסכם תנאי את קרא כי .8.1

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

 זה. בהסכם המפורטים

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

 שלו התחייבות כל אין כי פיו, על התחייבויותיו מלוא ולביצוע זה בהסכם להתקשרותו

 על בחתימתו יןא כי זה, הסכם פי על להתחייבויותיו המנוגדת מותנית( התחייבות )לרבות

 כלשהם אחרים התחייבות או הסכם של הפרה משום פיו על התחייבויותיו בביצוע או ההסכם

 הפנימיים הנהלים פי על כדין זה הסכם אישר וכי דין, ופסק צו תקנה, לרבות דין כל וכן שלו,

 שלו. הייסוד ומסמכי

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

 הוא כי ענבל, של העבודה והנחיות נוהלי את מכיר הוא כי הדין עורך מצהיר זה, הסכם

 ההזדמנות לו ניתנה כי יקוימו, האמורים והדרישות הנהלים שההנחיות, הבלעדי האחראי

 ו/או בגין ענבל כלפי דרישה ו/או טענה כל לו תהיה לא וכי בהם, הקבועות הדרישות את לבחון

 האמור. עם בקשר

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

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

  זה. בהסכם כאמור המבוקשים השירותים מתן לשם מוסמכת

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

 התחומים בכל ומתמחים עוסקים והינם המבוקשים השירותים מתן לשם הדרושים והניסיון

 ברמה השירותים את לבצע מתחייב והוא זה, הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע הרלוונטיים

  מעולה. מקצועית וזהירות נאמנות, מיומנות, של

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

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

 השירותים טיב את לבחון ענבל של בזכותה ו/או הדין עורך ידי על ומסמכים נתונים בהעמדת

 או ההסכם פי על מאחריותו הדין עורך את שחררל כדי או כלשהי אחריות עליה להטיל כדי

 ממנה. לגרוע

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

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

 לנכות רשאית ענבל תהיה הנ"ל וריםאיש בהעדר במקור. מס ניכוי בדבר כדין אישור וכן

 הנ"ל. מהתמורה כחוק להם המגיע את המס לרשויות ולשלם
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 נמצאים אינו/אינם מטעמו אחר עובד כל ו/או השותפים ו/או במשרד הדין עורכי ו/או הוא כי .8.8

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

 וימנע זה הסכם נשוא התחייבויותיו ביצוע עם לכך חשש או עניינים ניגוד של במצב השכירים

 זה בהסכם כמפורט הכל זה הסכם נשוא התחייבויותיו בביצוע לפגוע עלול אשר מעשה מכל

  מההסכם. כחלק המצורף בתצהיר להתחייבויותיו ובהתאם

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

 המדינה. ו/או ענבל

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

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

 בתצהיר ובהתחייבויותיהם נספחיו על זה בהסכם כאמור סודיות לשמירת השכירים

  זה. ומהסכם ליךמהה כחלק המצורף

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

  פיו. על המבוקשים השירותים ומתן זה הסכם הוראות

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

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

 ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת על זה הסכם פי על המבוקשים השירותים  למתן הקשור

  לענבל. התחייבויותיו

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

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

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

 התמורה .9

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

 ובמודגש במפורש בזאת מוסכם להסכם. ה' נספחכ והמצורף הדין עורך זכה בהם בתחום/ים

 התמורה כי

 לפי השירותים מתן בגין הדין לעורך שתגיע ו/או המגיעה התמורה מלוא את תהווה כאמור .9.2

  אחר. או נוסף החזר ו/או תמורה לכל זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, הסכם

 בכפוף יוגשש מפורט חשבון הגשת מיום 30  + שוטף של בתנאים הדין לעורך תשולם התמורה .9.3

 ממנו שנדרש כל את שהשלים לפני לא החשבון את שהגיש זה ובכלל העבודה בנוהל להנחיות

  בכתב. ענבל ע"י שיאושר לאחר ורק העבודה נוהל פי על
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 הסר ולמען זאת עם התמורה. קבלת אופן יפורט להסכם ד' נספחכ המסומן העבודה בנוהל .9.4

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

 של הבנק לחשבון ישירה בהפקדה לענבל ישירות יבוצעו עו"ד, טרחת ושכר משפט הוצאות

 לקבל ידאג הדין עורך ענבל. נציג ע"י ו/או העבודה בנוהל הדין לעורך יימסר  מספרו אשר ענבל

  ענבל. נציג ע"י שיתקבלו להוראות בהתאם תשלום כל ויפקיד הבנק, חשבון פרטי את

 בנק, חשבון אותו אל שכנגד מהצד התשלום העברת ידרוש הדין עורך לעיל, לאמור בהמשך .9.5

  ענבל לנציג מיידית כך על יודיע לידיו, בוצע והתשלום כן נעשה לא כלשהי שמסיבה וככל

 ענבל. של האמור הבנק בחשבון מיידית ויפקידו בכתב

 תעריף לעת. מעת שכ"ט תעריף את לשנות הזכות לענבל כי מסכים והינו הדין לעורך ידוע .9.6

 ידי על  החדש התעריף המצאת ממועד הדין לעורך שיועברו התיקים על יחול החדש  שכ"ט

 ענבל.

  ושיפוי אחריות .10

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

 ברשלנות, או וכיוצ"ב, במרמה בזדון, הדין, עורך של מחדל או מעשה בגין שלישי, לצד או

 מי ידי-על או עובדיו, ידי-על או ידו, על זה, הסכם פי-על הניתנים השירותים ביצוע עם בקשר

  מטעמו.

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

 לצד או מטעמו, מי או הדין עורך של לרכושו או לגופו מושייגר שהוא, סוג מכל נזק, או הוצאה

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

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

 פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכי זה, בהסכם כאמור

 ובזהירות, בקפדנות במיומנות, במקצועיות, המבוקשים, השירותים במתן הקשורה חרתא

 דין. כל ולהוראות להנחיות ובכפוף זה בהסכם כמפורט

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

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

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

 יחויבו בו סכום כל על הראשונה, דרישתם עם התביעה, כנגדם הוגשה אשר אחרים גופים

 המשפטי ההליך בגין הוצאותיהם מלוא בגין וכן כאמור, לנזק בקשר או בשל דין בפסק

  דין. עורכי טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור, כנגדם שיינקט

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

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

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

 ידו. על המועסקים לאנשים דין כל פי על ממנו

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

  בלבד. עליה להוסיף אלא שלישי, צד ו/או

 קיזוז .11

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

 ו/או הקרן ו/או ענבל כלפי יחויב הדין עורך אשר קצוב סכום כל זה, הסכם פי-על המבוקשים

 שהיא. סיבה מכל המדינה

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

 הודיע שלא הדין עורך של הצעתו בפרטי שחל שינוי ןבגי או ההליך, במסגרת הצעתו מפרטי

  ענבל רשאית בהסכם, המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או השינוי, קרות עם מיד עליו

 מועד, לאותו עד בתיק טיפולו בגין הדין לעורך שישולם תמורה, לרבות תשלום, מכל להפחית

 לסכום בהתאם כאלה, שהסב ככל ה,למדינ ו/או לענבל הדין עורך שהסב הנזקים סכום את

 למועד עד עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה ענבל. ידי-על שייקבע

 בהשבת הדין עורך יחויב כאמור, עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא בתיק. ההליכים סיום

 ביטול עקב רמושנג נזקים בגין הקרן ו/או ענבל את הדין עורך ישפה וכן לו ששולמו הכספים

  שתקבע. לסכום ובהתאם ענבל, דרישת עם מיד כאלה, שנגרמו ככל ההסכם,

 ביטוח .12

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

 )להלן: בע"מ לביטוח חברה ענבל לטובת בע"מ, לביטוח חברה ענבל בהנהלת ישראל ממשלת של הממשלה

 לטובת וכן בהתאמה( "ענבל" ו/או "בע"מ לביטוח חברה ענבלו" "הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן"

 כל את הכוללים הביטוחים את לה ולהציג "(המדינה" ו/או "ישראל מדינת" )להלן: ישראל מדינת

 להלן: מהמצוין יפחתו לא האחריות גבולות כאשר הנדרשים והתנאים הכיסויים

 מקצועית אחריות ביטוח .12.1

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

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

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

שירותים משפטיים לפי בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר מתן 

 הסכם עם ענבל.

הביטוח יורחב לשפות את הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל ו/או  .12.1.3

ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, ככל שיחשבו אחראיים למעשי ו/או 

 מחדלי עורך הדין וכל הפועלים מטעמו. 
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למקרה )ובמקרה של ייצוג דולר ארה"ב  500,000$ –גבולות האחריות לא יפחתו מ  .12.1.4

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

 דולר ארה"ב לשנה; 1,000,000$

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

 אי יושר של עובדים; .12.1.5.1

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

 חודשים; 6פת הגילוי לפחות הארכת תקו .12.1.5.3

אולם הכיסוי לא יכלול תביעות  Cross  Liability -אחריות צולבת   .12.1.5.4

 עורך הדין כנגד ענבל/הקרן/המדינה;

 המעבידים חבות ביטוח .12.2

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

 בתחומי מדינת  ישראל והשטחים המוחזקים;

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

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(;

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

בהנהלת ענבל ו/או ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, היה ונטען לעניין 

 בחבות מעביד כלפי מי ממועסקי עורך הדין. קרות תאונת עבודה כי הן נושאות 

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .12.3

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

כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים 

 המוחזקים;

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

ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או 

 מחדלי עורך הדין והפועלים מטעמו.

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

 ;Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .12.3.4

 בפוליסות תנאים .12.4
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 הפוליסות יכללו התנאים הבאים: בכל

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

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

 ישראל בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

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

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  45אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

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

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה, ענבל ועובדיהן, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם  לנזק מתוך כוונת זדון.

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

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

ו/או הפנימית לביטוחי הממשלה והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה 

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.

פוליסה ופוליסה תחולנה על עורך הדין  ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל .12.4.5

 בלבד.

 כללי .12.5

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

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

יך הביטוח(, וזאת תוך עשרה ימי עבודה מיום קבלת הודעת הזכייה במסגרת ההל

 ו/או כמפורט במכתב הזכייה ובהתאם לנוסח שיצורף למכתב הזכיה. 

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

תוקפן של הפוליסות האמורות, כולן או חלקן, פקע או פחת מהאמור בהסכם זה, 

 מכל סיבה שהיא.

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

יחזיק עורך הדין את פוליסות הביטוח בתוקף. פוליסות הביטוח תהיינה על בסיס 

שנת אירוע או לחילופין על בסיס שנת תביעה בתוספת הארכת תקופת גילוי למשך 

( חודשים לפחות. עורך הדין יחדש את הפוליסות האמורות מידי שנה 6שישה )

ף וכל עוד הוא נותן את השירותים המבוקשים לענבל. בשנה, כל עוד ההסכם בתוק

ידי המבטח על חידושן של הפוליסות -עורך הדין יציג, לענבל, אישור חתום על

ידי -האמורות, או את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות על

 המבטח, לכל המאוחר שבועיים קודם לסיום תקופת הביטוח.
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הביטוח כדי לפתור את עורך הדין מכל חובה החלה עליו אין בכל האמור בסעיפי  .12.5.4

פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל -פי כל דין או על-על

 פי הסכם זה.-פי כל דין או על-זכות או סעד המוקנים לו על

 מעביד - עובד יחסי היעדר .13

 לא וכי עצמאי, קבלן – מזמין יחסי הינם הצדדים בין היחסים כי ומצהיר מאשר הדין עורך .13.1

 מעביד. -עובד יחסי ואופן, פנים בשום הצדדים, בין יחולו

 יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי יהיה בלבד הדין עורך .13.2

 על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו הדין עורך

 מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם זה. הסכם למטרות ידו

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה כלשהו,

 לאומי ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם הדין עורך הכנסה: מס תשלומי .13.3

 כל פי על שיגיע ו/או המגיע אחר חובה תשלום ו/או היטל מס, וכל תהסוציאליו הזכויות ויתר

 הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר רשות, ו/או גוף לכל דין

 זה.

 מי ו/או ענבל את לשפות הדין עורך מתחייב לעיל זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי ענבל: שיפוי .13.4

 או מתביעה כתוצאה להם שיגרמו הוצאה או נזק כל גיןב הראשונה, דרישתם עם מטעמה,

 לבין ענבל בין מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומם על תתבסס ואשר נגדם, שתוגש דרישה

 ובכלל זה, הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך מטעמו שיועסקו העובדים וכל הדין עורך

 לביצוע ו/או המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר ופועלים, סוכנים הגבלה, וללא זה

 סכום כל תנאי, כל וללא הבלעדית החלטתה פי על לקזז, זכאית תהיה ענבל בנוסף, זה. הסכם

 לעיל. זה בסעיף האמור בגין דרישה ו/או מתביעה כתוצאה ממנה הדין לעורך שיגיע

 הרשעה והיעדר סודיות חובת עניינים, ניגוד היעדר .14

 בין כוללת למדינה, משפטיים שירותים מתן ההזמנה, למסמכי 1 בקטגוריה עניינים ניגוד כי יובהר הערה:

 למסמכי 2 בקטגוריה עניינים ניגוד להלן. כמפורט המדינה עם עניינים בניגוד לעמוד שלא חובה היתר

 שכן המדינה עם עניינים ניגוד להעדר חובה כוללת אינה לעובדים, משפטיים שירותים מתן ההזמנה,

 אלו. בתביעות המדינה עובד בייצוג מובנה עניינים ניגוד אפשרי

  – (1 )קטגוריה למדינה משפטיים שירותים מתן של בתחום - עניינים ניגוד העדר .14.1

 הבאים: בתנאים במצטבר לעמוד מתחייבים במשרד הדין ועורכי הדין עורך
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עובדי עורך הדין מתחייב כי הוא יהיה אחראי על כך שכל השותפים במשרד ו/או  .14.1.1

עורך הדין לרבות עורכי הדין במשרד ימנעו מלהיות בכל מצב של ניגוד עניינים או 

חשש לניגוד עניינים הן כלפי ענבל והן כלפי היחידות הממשלתיות ו/או גופים 

אחרים לגבי כל התחומים המכוסים ו/או המטופלים בקרן וכן בכל הנדרש 

ינים כמפורסם מעת לעת וכפי בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה להעדר ניגוד עני

שתהיינה מעת לעת וכן יצהירו על היותם עצמאיים, בלתי תלויים ושאינם נמצאים 

בניגוד עניינים )אי תלות וניטראליות( או חשש לכך, בעבודתם עם ענבל החל ממועד 

תחילת עבודתם עם ענבל. עורך הדין  לא יהא רשאי, לא הוא ולא עו"ד שכיר ו/או 

עלי דין, וכן יחדלו מלייצג בעלי דין, כנגד משרדים ממשלתיים ו/או שותף, לייצג ב

גופים אחרים אשר מכוסים ו/או מטופלים בקרן הפנימית בתחומים המכוסים או 

המטופלים בקרן הפנימית, וזאת למעט מקרים חריגים בהם תינתן הסכמתה 

של ניגוד מראש ובכתב של ענבל. עורך הדין מתחייב כי באחריותו  למנוע כל מצב 

 עניינים בקשר לכל עורכי הדין העובדים מטעמו.

המגבלות האמורות לעיל, תחולנה, כלפי ענבל וכלפי  -תקופת העדר ניגוד עניינים  .14.1.2

היחידות הממשלתיות ו/או גופים אחרים לגבי כל התחומים המכוסים ו/או 

המטופלים בקרן, עד שנה מתום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות 

כת, לפי העניין, והן תמשכנה לחול, רק לגבי התחום/מים אליהם נבחר עורך המואר

הדין, למשך תקופת ההתקשרות בפועל כולה ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת 

ולתקופה שמסיום ההתקשרות בפועל ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת ועד תום 

יקה עניינית שנה, אלא אם אישרה ענבל מראש ובכתב, תקופה קצרה יותר לאחר בד

 ובהתאם לתחום בו נבחר עורך הדין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין בהתחייבויות אלה כדי לגרוע מהתחייבויות  .14.1.3

עורך הדין, וכל המועסקים על ידו, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר 

 לכל תיק משפטי מסוים שיועבר לטיפולו. 

 מתחייב (2 )קטגוריה לעובדים משפטיים שירותים מתן של בתחום -העדר ניגוד עניינים  .14.2

 הבאים: בתנאים במצטבר לעמוד במשרד הדין ועורכי הדין עורך

עורך הדין מתחייב כי הוא אחראי על כך שכל השותפים במשרדו ו/או עובדים שכירים 
מטעמו לרבות עורכי הדין הינם עצמאיים, בלתי תלויים ושאינם נמצאים או שלא ימצאו, 

ממועד תחילת עבודתם בניגוד עניינים ו/או חשש לכך, כלפי ענבל וכלפי העובד אותו  החל
 ייצג. 

 משפטיים שירותים ומתן (1 )קטגוריה למדינה משפטיים שירותים )מתן הקטגוריות בשתי .14.3

 בתנאים במצטבר לעמוד במשרד הדין ועורכי הדין עורך מתחייב ((2 )קטגוריה לעובדים

 הבאים:

  חובת סודיות .14.3.1
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עורך הדין מתחייב כי הוא אחראי על כך שכל השותפים בעורך הדין  .14.3.1.1

ו/או כל עובדי עורך הדין לרבות עורכי הדין במשרד ישמרו על סודיות 

לרבות אי העברת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו 

 מטעם ענבל ואינו קשור למתן השירותים המבוקשים על ידי ענבל.

ע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו עורך הדין מצהיר שידו .14.3.1.2

לרבות עורכי הדין במשרד ו/או קבלן/ני משנה מטעמו מענבל ו/או מי 

 מטעמה יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט מידע פומבי שפורסם ברבים.

עורך הדין מתחייב לשמור בסוד ולהיות אחראי שכל עובדיו ישמרו  .14.3.1.3

א הנוגע, במישרין ו/או בסוד, כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהו

בעקיפין, לענבל ו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים עמה, שיגיעו 

ו/או הגיעו אליו מענבל בקשר להסכם זה ו/או למתן השירותים 

המבוקשים על פיו, ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או כל 

)יכונו מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב 

"(.עורך הדין מתחייב בשמו ובשם מידע" או "המידעלהלן ביחד: "

עובדיו, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם 

ו/או גוף, כל מידע שיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך 

תקופת ההתקשרות, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא שימוש במידע 

 צורך ביצוע הסכם זה(. ככל שיידרש ל

עורך הדין מצהיר בשמו ובשם עובדיו שידוע לו שאי מילוי  .14.3.1.4

התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי פרק ז', 

 .1977 –סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

ין מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין ינקוט עורך הד .14.3.1.5

בכל אמצעי מתאים שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע 

ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולהסכם זה וכדי למנוע עיון 

בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית עורך 

הדין לכל דרישה סבירה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים 

על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע לאלה שננקטו 

 כאמור לעיל יודיע על כך עורך הדין לענבל מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבויותיו של עורך הדין לסודיות  .14.3.1.6

כאמור תחול הן במשך כל תקופת הסכם זה והן בכל עת שהיא בעתיד, 

 ללא מגבלת זמן עליו ועל עובדיו.
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לגרוע מהאמור לעיל, עורך הדין יחתום בעצמו ויחתים את מבלי  .14.3.1.7

המועסקים על ידו וכל אחר מטעמו הלוקח חלק במתן השירותים, על 

להסכם  נספח ז׳כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף כ

זה, וינקוט את כל האמצעים על מנת לוודא כי שמירת הסודיות כאמור 

 תשמר על ידם.

התקשרות, יעביר עורך הדין לענבל את כל המסמכים עם סיום תקופת ה .14.3.1.8

)לרבות כל מידע המאוכסן באופן מגנטי, אופטי או אחר( והפריטים 

שהוכנו על ידו, היו בשימושו או שהגיעו לידיו במהלך תקופת 

 ההתקשרות.

ידוע לעורך הדין כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה של ענבל,  .14.3.1.9

 יו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.וכי הפרת סעיף זה על כל תנא

 העדר הרשעות  .14.3.2

עורך הדין מתחייב בשמו ובשם עובדיו כי כל השותפים במשרדו ו/או עובדי משרדו 

לרבות עורכי הדין במשרדו לא הורשעו בעבירה פלילית למעט עבירות תעבורה או 

 – שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א

וכן כי לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנויות  1981

לעיל, ולא מתנהלת נגדם חקירה בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות 

 תעבורה, ובמידה וכן ידווח על כך לנספח/תצהיר או סמוך לאחר קרותם.

 זכויות הסבת איסור .15

 הסכם פי על חובותיה ו/או זכויותיה את להעביר אוו/ להמחות ו/או להסב רשאית תהיה ענבל .15.1

 הבלעדי. דעתה שיקול פי ועל עת בכל לאחר/ים מהן חלק כל ו/או זה

 את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאי אינו הדין עורך כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .15.2

 שלא ובין הבתמור בין לאחר/ים, מהן חלק כל ו/או זה הסכם פי על חובותיו ו/או זכויותיו

 ומראש. בכתב ענבל להסכמת ובכפוף אלא בתמורה,

 השירותים ביצוע את לאחר/ים למסור רשאי אינו הדין עורך לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .15.3

 בביצוע הקשורות מהפעולות חלק כל לאחר/ים למסור ו/או מהם, חלק כל ו/או המבוקשים

 ביצוע כמסירת יחשב לא שרדבמ דין עורכי ע"י השירותים ביצוע המבוקשים. השירותים

 לאחר. המבוקשים השירותים
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 במפורש בזה מוסכם - מיוחדים במקרים נוסף גורם ידי על השירותים לביצוע ענבל הסכמת .15.4

 במתן כי הבלעדי(, דעתה שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל תסכים בו מקרה בכל כי ובמודגש

 כוח )לרבות מטעמו אחר באדם ןהדי עורך ייעזר מהם, חלק כל ו/או המבוקשים השירותים

 וכן אדם אותו של ומראש, בכתב זהותו, באישור הן ענבל של הסכמתה תותנה כלשהו(, עזר

 התחייבויות על וכן לסודיות התחייבות על ובכתב, מראש יוחתם, כאמור אדם שכל בכך

 זה. בהסכם כאמור נוספות

 עורך של הבלעדית מאחריותו גרועל כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען - הדין עורך אחריות .15.5

 זה. בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים השירותים למתן ענבל כלפי הדין

 בתוצרים וזכויות בעלות .16

 שהן כפי היוצרים, זכויות לרבות הרוחני, הקנין זכויות וכל הזכויות, כל כי בזאת, מוסכם .16.1

 ולתקופה בעולם, אחר מקום בכל ראל,ביש בעתיד, קבועות שתהיינה כפי או היום קבועות

 והמסמכים התוצרים הנתונים, בכל אחרת, זכות או קניינית זכות וכל מוגבלת, בלתי

 על אליו, בקשר או זה, הסכם לפי השירותים מתן במסגרת יופקו או יוכנו, ייקלטו, שיאספו,

 כל ללא בל,ענ של והמוחלט הבלעדי קניינה הינן (השירות" "תוצרי )להלן: מרכיביהם כל

 כל השירות תוצרי בכל לעשות רשאית תהא ענבל זה. בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה

 פרסומם מחדש, עריכה או השלמות תוספות, הכנסת שינוי, כל לרבות לנכון, שתמצא שימוש

 או המשפטיים השירותים מתן בתקופת בעלים, מנהג בהם ולנהוג לאחר, העברתם או

 לאחריה.

 כאמור שינוי או שימוש וכל בו, מוסרית' 'זכות תהא לא החומר את שיצר למי או הדין לעורך .16.2

 מוסרית'. ב'זכות פגיעה מהווה אינו

 ידי על השירות, בתוצרי שייעשה כאמור שימוש כל בעת כי בזאת, מובהר ספק, הסר למען .16.3

 מטעמו, מי או הדין עורך שם את לציין שהיא חובה כל תהא לא שהוא, הקשר בכל ענבל,

 האמור. לחומר קשרבה

 ומצהיר השירות, לתוצרי בקשר תביעה ו/או דרישה ו/או טענה זכות כל על מוותר הדין עורך .16.4

  זה. בחומר ענבל שתעשה שימוש לכל אישורו על

 כולם השירות, בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הדין עורך כי בזאת, מוסכם .16.5

 היתר לקבל בלא ההסכם, ביצוע למטרות שלא ם,אחרי באמצעות בין בעצמו, בין חלקם, או

 ידו. על שייקבעו ובתנאים ענבל כך על ובכתב מראש

 תחת לעכבם רשאי יהא לא הדין ועורך ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי בזאת, מודגש .16.6

 עיכבון. זכות כל על מוותר והוא ענבל, מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו אם אף ידיו,

 בתיק הטיפול סיום או ההסכם, ביטול של מקרה בכל או ההתקשרות, ופתתק סיום עם מיד .16.7

 חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הדין עורך ימסור זאת, ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל או

 סייג. כל ללא לידיו, נמסר או ידו על נוצר אם גם כאמור,
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 שירותים, נותני וא מטעמו קבלן עובדי לרבות עובדיו, עם הדין עורך שיחתום בהסכמים .16.8

 בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם בסעיף, הנאמר בכל המפורטת בחובה עמידה יבטיח

 שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו אלה הסכמים זה. סעיף

 אליו. בקשר או זה, הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו האמורים בתוצרים זכויות על

 ויתור או סטייה .17

 או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .17.1

 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים, בסדרת

 מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .17.2

 זכות על ויתור בכך יראו לא מקרים, בסדרת או סויםמ במקרה זה הסכם פי על לו המוקנות

 מזכויותיו.

 אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .17.3

 שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני ובחתימת בכתב נעשה אם

 האמורה. בדרך נעשה

 שונות .18

 המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין וסכםמ - ההסכם מסמכי .18.1

 מצגים, הצהרות, הבטחות, בכל קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו, ביניהם והמותנה

 נעשו, אם נעשו, ואשר זה בהסכם נכללים שאינם בע"פ, או בכתב והתחייבויות, הסכמים

 ו/או הסכם עמם ושיש ענבל עם םכיו שעובדים דין עורכי לגבי כי יובהר לחתימתו. קודם

 הצדדים בין והמותנה המוסכם את נכונה וישקף יחליף זה הסכם קודמות, התחייבויות

 הסכם קיימים. באם קודמת, התחייבות ו/או בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו

 בין ההתקשרות את שיגדיר בלבד זה והוא הדין עורך עם קודמת התקשרות כל יחליף זה

  צדדים.ה

 בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי הצדדים, על מוסכם .18.2

 הצדדים. של המוסמכים הנציגים ידי-על ונחתם

 יציג ולא ענבל, כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא הדין עורך .18.3

 ומראש בכתב לאישור בהתאם או הכוח ילייפו בהתאם אלא ענבל, נציג או שלוח כסוכן, עצמו

 שלא זה הסכם פי-על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה לא הדין עורך ענבל. נציג של

 ממנו. והנובעת זה הסכם פי-על פעילותו במסגרת

 מי או בענבל ביטוח סמנכ"ל ו/או ענבל מנכ"ל הם זה הסכם לצורך ענבל נציגי - ענבל נציגי .18.4

 מטעמם.

 בכל המקומית השיפוט סמכות כי ומסכימים מצהירים הצדדים - מיתמקו שיפוט סמכות .18.5

 אביב תל בעיר המוסמך המשפט לבית נתונה תהיה זה, מהסכם הנובע ו/או הקשור עניין

 בלבד.
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 כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה וכל הודעות משלוח -  הודעות משלוח .18.6

 הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת כמצוין

 השניים. מבין המוקדם הדואר, בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת שעות 72 בתום או

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
   

 ענבל חברה לביטוח בע"מ  עורך הדין
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 רשימת נספחים
 

 ההזמנה. תצורף על ידי ענבל. - נספח א' להסכם

 ההצעה של  עורך הדין על בסיסה זכה במסגרת ההליך. תצורף על ידי ענבל. -נספח ב' להסכם 

ימים מיום קבלת הודעת  10אישור עריכת ביטוחים. יוגש על ידי עורך הדין תוך  - נספח ג' להסכם

 הזכייה מענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת מכתב הזכיה. ראה מטה נוסח האישור.

הנחיות העבודה לעורך הדין לתחומים אליהם נבחר לתת את השירותים  - נספח ד' להסכם

 המבוקשים. יומצא למציעים הזוכים ויצורף על ידי ענבל. 

תעריף שכ"ט לתחומים אליהם נבחר לתת את השירותים המבוקשים. יומצא  - נספח ה' להסכם

 למציעים הזוכים ויצורף על ידי ענבל.

 . מצורף למסמך זה.דרישות מחשוב - נספח ו' להסכם

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות. מצורף למסמך זה. - נספח ז' להסכם 
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  -נספח ג' להסכם-
 

 אישור עריכת ביטוחים
 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה מענבל ו/או במועד בו יתבקש במסגרת  10]יוגש על ידי עורך הדין תוך 
 ההצעה[מכתב הזכיה. אין צורך להגיש במעמד הגשת 

 
 

תאריך:          לכבוד 
_________________ 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 
 
 

 א.ג.נ.,
 

 אישור עריכת ביטוחיםהנדון:                                               
 
 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________________ )להלן: 

( לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן "עורך הדין"

( את "ענבל"שירותים משפטיים בהתאם להסכם עם ענבל מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן 

 הביטוחים המפורטים להלן:

 מקצועית אחריות ביטוח .1

 מטעמו הפועלים וכל עובדיו הדין, עורך של מקצועית חובה מהפרת נזק כל מכסה הפוליסה .1.1

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

 עם להסכם בהתאם משפטיים ייצוג שירותי למתן בקשר לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה

     ענבל;

 נותן הדין עורך בו )ובמקרה  למקרה ארה"ב דולר 500,000$ מסך יפחת לא האחריות גבולות .1.2

  של מסך יפחת לא האחריות גבול רפואית, רשלנות של בתחום לענבל משפטי ייצוג

     לשנה; 1,000,000$ – ו למקרה( ארה"ב דולר 1,000,000$

 ברהח ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן  את לשפות יורחב הביטוח .1.3

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

 מטעמו; הפועלים

 הבאות: ההרחבות את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי .1.4

 אי יושר של עובדים; .1.4.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .1.4.2

 ודשים;ח 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .1.4.3
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. אולם הכיסוי לא יכלול תביעות עורך הדין Cross  Liability -אחריות צולבת   .1.4.4

 כנגד ענבל/הקרן פנימית/המדינה;

 המעבידים חבות ביטוח .2

  ישראל מדינת תחומי בכל לענבל משפטיים שירותים למתן הקשור בכל עובדיו כלפי .2.1

     המוחזקים. והשטחים

 ולתקופת למקרה $ 5,000,000 - ו לעובד, דולר 1,500,000$  מסך יפחתו לא האחריות גבולות .2.2

 )שנה(. הביטוח

 ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .2.3

 הם כי עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היה ישראל, מדינת ו/או בע"מ לביטוח חברה

 ין.הד עורך ממועסקי מי כלפי מעביד בחבות נושאים

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .3

 גוף נזקי בגין ישראל, מדינת דיני פי על שלישי צד כלפי אחריות בביטוח החוקית אחריותו .3.1

 המוחזקים. והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל ורכוש

  הביטוח. ולתקופת למקרה ארה"ב, דולר $ 250,000 מסך יפחתו שלא האחריות גבולות .3.2

 (.CROSS LIABILITY) צולבת אחריות סעיף ייכלל בפוליסה .3.3

 ענבל ו/או ענבל בהנהלת הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן את לשפות מורחב הביטוח .3.4

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

  מטעמו. הפועלים הדין

 כללי     .4

 בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים:

 לביטוחי הפנימית הקרן ישראל, מדינת נוספים: כמבוטחים התווספו המבוטח לשם .4.1

 לעיל. כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף בע"מ, לביטוח חברה וענבל הממשלה

 אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד ע"י  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .4.2

 לענבל. רשום במכתב לפחות יום  45 של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה

 נעבל ישראל, מדינת כלפי חזרה, או  השתתפות תביעה, שיבוב, זכות כל על  מוותרים אנו .4.3

-על הדין עורך ידי על המיוצג גוף כל וכלפי ועובדיהן, הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן ו/או

 זדון. תכוונ מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהויתור  ובלבד ענבל, ובין בינו הסכם פי

 כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום כלפינו בלעדי אחראי יהיה הדין עורך .4.4

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות
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 הדין. עורך על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .4.5

 כאשר המבטח, אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .4.6

 הממשלה, לביטוחי הפנימית והקרן ענבל ישראל, מדינת כלפי יופעל לא אחר, ביטוח קיים

 הביטוח. פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת  הינו והביטוח

           

 מור באישור זה.והכל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי הא

                                                    

 

 בכבוד רב,

                                   

 

 

  תאריך :    _______________                                          

 

      _________________                     _______________           _________________
  

 תפקיד מורשה חתימה             שם מלא                 חותמת החברה        

 של מורשה החתימה        וחתימת מורשה החתימה             
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 -נספח ו' להסכם-

 

 דרישות מחשוב

 (2וקטגוריה  1דרישה כללית לכלל סוגי ההליכים )קטגוריה  .1

 מתחייב לעמוד בכל תקופת ההתקשרות בדרישות המחשוב הבאות:עורך הדין 

עורך הדין יחזיק, יפעיל ויתחזק בכל תקופת ההתקשרות בפועל את מערכות המחשוב כמפורט  .1.1

 להלן:

גרסאות לפני הגרסה האחרונה(  2עמדת מחשב עם גרסת מערכת הפעלה עדכנית )עד  .1.1.1

 ותוכנת אנטי וירוס עדכנית.

 דפדפן אקספלורר או כרום מעודכנת.חיבור לאינטרנט וגרסת  .1.1.2

אפשרות לתמיכה טכנית באמצעות התקנת תוכנות השתלטות דרך האינטרנט, הכל על פי  .1.1.3

 הנחיות ענבל, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי; 

עורך הדין מתחייב שלא לשתף סיסמאות בהן נעשה שימוש בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם  .1.2

 זה.

ות המחשוב הנדרשות לצורך עבודה עם המערכת הממוחשבת מובהר בזאת, כי עלות כל תשתי .1.3

לרבות חומרה, רישיונות למערכת הפעלה, אנטי וירוס, סורק ותקשורת שוטפת לספקים )בזק וכו'( 

 יהיו על חשבון עורך הדין בלבד.

כן מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדבר נדרש לצורך מתן  .1.4

ורות לעורך הדין לשנות ו/או לעדכן את מערכות המחשוב המותקנות אצלו על מנת השירותים, לה

שתהיינה תואמות שדרוגים במערכת הממוחשבת )כהגדרתה להלן(, במידה שיהיו. שינוי ו/או עדכון 

 כאמור ייעשה על חשבון עורך הדין בלבד.

ר נדרש להורות לעורך כן מובהר , כי ענבל תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, וככל שתמצא שהדב .1.5

הדין, שקשרי העבודה השוטפים עמה יתבצעו באמצעות מערכת מידע ממוחשבת שתסופק על ידי 

"(, שתאפשר בין היתר, בכפוף להחלטת ענבל את המערכת הממוחשבתענבל ועל חשבונה )להלן: "

 הדברים הבאים: 

התחייב עורך קבלת כל הנתונים והמסמכים הנדרשים על מנת לספק את השירותים להם  .1.5.1

 הדין. 

הזנת בקשות, הערכות סיכון, וכל עדכון שוטף אחר  הנדרש במהלך הטיפול בתיק  .1.5.2

 התביעה.
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 סריקת כל המסמכים הנלווים הנדרשים, בהתאם לדרישות ענבל . .1.5.3

ייצוג בשלב ההוכחות יינתן על ידי עורך הדין ו/או  עורכי הדין המועסקים  -ייצוג בשלב ההוכחות  .1.6

דין, אשר הינם לפחות בעלי ותק של שלוש שנות ניסיון כעורכי דין )לא כולל אצל משרד עורך ה

התמחות( בתחום המבוקש ושנצברו בחמש השנים האחרונות. מבלי לגרוע מן האמור, על עורך הדין 

 )לפחות אחד מהשותפים במשרד עורך הדין( לפקח על ההתנהלות המקצועית של כל תיק.

 ה לפועל דרישה כללית לעו"ד בתחום ההוצא .2

על עורך הדין המעניק שירותים משפטיים בתחום ההוצאה לפועל להיות בעל מערכת מנהלית חשבונאית 

לרבות מערכת מחשב המתאימה לטיפול המשפטי בתיקי הוצאה לפועל וכן עליו להעסיק לפחות שתי 

 פקידים/ות לניהול התיקים האמורים.

 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר  .3

תקנות אבטחת )להלן: " 2017 -לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 15 לתקנהבהתאם 

 "(, עורך הדים נדרש ליישם את דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר כמפורט להלן:מידע

עורך הדין מצהיר ומתחייב בשמו ו/או בשם עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן השירותים עפ"י הסכם 

 זה, כדלקמן:

עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסקו בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה מקיימים הוא ו/או  .3.1

 –וימשיכו לקיים במהלך תקופת ההתקשרות המלאה, את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

"( ותקנותיו, ובפרט את הוראות תקנות אבטחת מידע, הנחיות הרשות להגנת החוק)להלן: " 1981

ועמידה במלוא רכיבי מפרט הדרישות על פי שאלון אבטחת מידע הפרטיות במשרד המשפטים, 

וכן הוראות והנחיות של ענבל לעניין  : "מפרט הדרישות וההתחייבויות"(להלן  )להלן 4שבסעיף 

הגנת הפרטיות, אבטחת מידע והגנת סייבר, ככל שיינתנו מעת לעת וזאת בהתאם לדרישות 

 א הסכם זה.רגולטוריות הרלוונטיות למתן השירותים נשו

במידה ועל פי מענה של עורך הדין למפרט הדרישות והתחייבויות נתגלו פערי אבטחת מידע,  .3.2

מתחייב עורך הדין לתקנם בתוך ששה חודשים מיום קבלת הסכם חתום על ידי מורשה החתימה 

בענבל ועליו להציג בפני הממונה על אבטחת מידע בענבל את העמידה בדרישות. ככל שהממונה על 

טחת מידע בענבל ייקבע כי עורך הדין לא עמד באיזה מדרישות אבטחת המידע, גם לאחר אב

שניתנה לו הזדמנות להוכיח כי עומד, ענבל תשמור לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם 

 עורך הדין ולעורך הדין לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה.

כות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן השירותים ממי שאינו מוסמך לעיין למנוע גישה למער .3.3

 בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.
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לעשות שימוש במידע אך ורק בהתאם להרשאת השימוש של ענבל. מבלי לגרוע מהוראות כל דין,  .3.4

ה על ידו ו/או ע"י מורשי הגישה מטעמו במידע של עורך הדין יהא אחראי בלעדית לשימוש שייעש

 ענבל שנאגר אצל עורך הדין. 

עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתה הראשונה בכתב של ענבל, לפי המוקדם,  .3.5

ובכפוף להוראות כל דין, למחוק את כל המידע והנתונים שנמצאים ברשותו לצורך מתן השירותים, 

ל אחרת ובהתאם להנחיותיה. ובכל מקרה , רמת אבטחת המידע והגנת וזולת אם הורתה ענב

הסייבר של המידע והנתונים כאמור לא יפחתו מאלו שעורך הדין נדרש לקיים במהלך מתן 

 השירותים לענבל.   

ו/או טלפון:  r_security@inbal.co.ilcybeלהודיע למנהל אבטחת המידע של ענבל, בכתובת דוא"ל  .3.6

על כל אירוע/חשד לאירוע סייבר/אבטחת מידע שבו קיים חשד לחשיפת מידע או נחשף  03-9779287

מידע של ענבל לגורמים שאינם מורשים, וזאת באופן מידי ולא יאוחר משש שעות מרגע איתורו ע"י 

 עורך הדין.

ימי עבודה לפחות, לערוך אצל עורך הדין )בחצריו  3ענבל תהא רשאית, בכל עת בהודעה מראש של  .3.7

ו/או בהתקשרות מרחוק(, ביקורת ובקרות בכל נושאי אבטחת מידע והגנת סייבר, שמירת סודיות 

ופרטיות הנוגעים לביצוע ההתחייבויות על פי האמור בהסכם זה. אם במסגרת הביקורת והבקרות 

ת הליקויים שנמצאו בלוח זמנים המותאם הנ"ל, יימצאו ליקויים, מתחייב עורך הדין לתקן א

לרמת החומרה של הליקוי ואשר יקבע ע"י ממונה אבטחת מידע בענבל. ככל שהממונה על אבטחת 

מידע בענבל יקבע כי עורך הדין לא עמד באיזה מדרישות אבטחת המידע, גם לאחר שניתנה לו 

ת ההתקשרות עם עורך הדין הזדמנות להוכיח כי עומד, ענבל תשמור לעצמה את הזכות להפסיק א

 ולעורך הדין לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה.

עורך הדין יקבע איש קשר מטעמו אשר יעמוד בקשר עם הממונה על אבטחת מידע של ענבל לצורך  .3.8

 זה. תיאום ויישום כלל ההנחיות נשוא דרישות אבטחת המידע בקשר למתן השירותים נשוא הסכם

 מפרט דרישות אבטחת מידע .4

 ": משרד עורכי הדין, שותפיו וכל המועסקים במשרד.נותן השירותיםלעניין מפרט זה, "

mailto:cyber_security@inbal.co.il
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 דרישה #

האם 

מתקיים 

באופן 

 ?מלא

סמן 

 בעיגול

 במידה וסומן 'לא'

 נא לפרט

בכלל המחשבים של נותן השירותים, מותקנת  1

 מערכת הפעלה עם רישוי חוקי
  לא \כן 

המחשבים של נותן השירותים, מעודכנים כלל  2

 חודש ימים בכל עדכוני אבטחת המידע-אחת ל
  לא \כן 

וירוס המותקנת על כלל -תוכנת האנטי 3

המחשבים של נותן השירותים בעלת רישוי 

 חוקי

  לא \כן 

וירוס המותקנת בכלל המחשבים -תוכנת האנטי 4

של נותן השירותים, מוגדרת להתעדכן ברמה 

 שבועית

  לא \כן 

הגישה מהרשת והמחשבים של נותן השירותים  5

אל רשת האינטרנט מופרדת באמצעות מנגנון 

FW חומת אש( ייעודי( 

  לא \כן 

הגישה מרחוק למערכות נותן השירותים  6

ולמידע של ענבל, היא באמצעות הזדהות חזקה 

הכוללת לכל הפחות שניים מתוך שלושת 

 מנגנוני ההזדהות הבאים:

 קבועה סיסמה .1
 סיסמה משתנה או טוקן פיזי .2
 זיהוי ביומטרי .3

 יש לציין אילו בשימוש )נא להקיף בעיגול(.

  לא \כן 

בכלל המחשבים של נותן השירותים, מופעל  7

 מנגנון סינון גלישה באינטרנט
  לא \כן 

בכלל מכשירי הסלולר של נותן השירותים בעלי  8

גישה לדואר האלקטרוני, מותקנת מערכת 

 מקורית של היצרן ואינה פרוצה הפעלה

  לא \כן 

בכלל מכשירי הסלולר של נותן השירוותים בעלי  9

-גישה לדואר אלקטרוני, מותקנת תכנת אנטי

 וירוס

  לא \כן 

וירוס ע"ג כלל מכשירי הסלולר -תכנת האנטי 10

של נותן השירותים בעלי גישה לדואר 

 אלקטרוני, מעודכנת ברמה שבועית

  לא \כן 
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כלל מכשירי הסלולר של נותן השירותים, בעלי  11

גישה לדואר אלקטרוני נעולים באחת מהדרכים 

 הבאות: סיסמה, טביעת אצבע או קוד חזותי

  לא \כן 

קיימת בקרת כניסה למתחם הפיזי בו מצויים  12

 מחשבי העבודה של נותן השירותים.

 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא \כן 

לכלל מתחמי התקשורת קיימת בקרת כניסה  13

 והשרתים של נותן השירותים.

 יש לציין את סוג הבקרה:

 

  לא \כן 

כלל אמצעי הזיכרון הניידים אשר נותן  14

השירותים עושה בהם שימוש, מוצפנים ומוגנים 

 בסיסמה

  לא \כן 

כלל המחשבים הניידים שנותן השירותים עושה  15

בהם שימוש הינם בעלי דיסק קשיח מוצפן 

 ומוגן בסיסמה

  לא \כן 

נותן השירות פירט בכתב ומקיים נוהל או  16

הוראה המנחה לעדכן את ענבל בכל אירוע או 

חשד לאירוע דלף מידע או אירוע אבטחת מידע, 

 שעות מרגע זיהוי האירוע 12-לא יאוחר מ

  לא \כן 

נותן השירותים פירט בכתב ומקיים נוהל או  17

אישור בכתב, לפני הוראה המנחה לקבל מענבל 

העברה או שיתוף מידע של ענבל עם גורם צד ג' 

 )לרבות שירותי אחסון, גיבוי, ענן ואחרים(

  לא \כן 

 למידע של ענבל –מורשי גישה ומעלה  10

נותן השירותים פירט בכתב ומקיים את  18

 הנהלים הבאים:

 נוהל גישה ותפעול מידע .1
 נוהל אבטחה פיזית וסביבתית .2
 וגיוס עובדיםנוהל סינון  .3
 נוהל מודעות והדרכת עובדים .4

 לא \כן 

 לא \כן 

 לא \כן 

 לא \כן 

 

נותן השירותים מתקף את הנהלים המפורטים  19

 חודשים 24-לכל הפחות אחת ל 16בסעיף 
  לא \כן 

נותן השירותים מבצע סקר הרשאות גישה  20

 חודשים 12-לשרת הקבצים, לכל הפחות אחת ל
  לא \כן 

השירותים מבצע סקר סיכוני אבטחת נותן  21

 חודשים 24-מידע לכל הפחות אחת ל
  לא \כן 
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נותן השירותים שומר נתיב בקרה )לוג( המתעד  22

את כל ניסיונות הגישה )המוצלחים והכושלים( 

 למידע של ענבל

  לא \כן 

נותן השירותים מבצע בקרה על נתיב הבקרה  23

 12-ל, לכל הפחות אחת 22המפורט בסעיף 

 חודשים

  לא \כן 

נותן השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין  24

או \גישה בלתי מורשית לרשת המחשב ו

 או למידע של ענבל\למערכות המידע ו

  לא \כן 

נותן השירותים הגדיר ומקבל התראות בגין  25

חשד להדבקות או התפשטות קוד עוין באחד או 

 יותר ממחשבי העבודה 

  לא \כן 
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  -נספח ז' להסכם-

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 שנחתם ביום ____ בחודש ____ שנת ____

אני/ו הח"מ, ____________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. _____________ , מצהיר/ים בזאת כלפי ענבל 

 "(, כי ידוע לי שלצורךענבלחברה לביטוח בע"מ מנהלת הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה )להלן: "

"(, ייחשף בפני/נו ו/או יגיע לידיעתי/נו מידע של השירותיםהשירותים שיסופקו על ידינו לענבל )להלן: "

 ענבל, וכי ידוע לי/נו כי המידע הינו נכס מנכסיה העיקריים והחיוניים ביותר של ענבל.

ות להם " משמעו, כל מידע וכל נתון אודות השירותים ו/או הלקוחמידעבכתב התחייבות זה, המונח "

מוענקים השירותים ו/או מידע על ענבל ו/או בקשר אליה ו/או המצוי במשרדיה ו/או במשרדינו ו/או הקשור 

בענבל ו/או גופים קשורים אליה ו/או בעובדיה ו/או בצדדים שלישיים הקשורים במתן השירותים, לרבות 

ו/או מאגרי מידע ו/או תוכנות  כל מידע הקשור בעסקי ענבל, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור מסמכים

מחשב ו/או נוסחאות ו/או רעיונות ו/או תכניות עסקיות ו/או דו"חות, והכל בכל מדיה שהיא, בין בכתב בין 

 בעל פה ובין במדיה מגנטית או אופטית או בכל דרך אחרת.

 לפיכך אני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים כלפי ענבל כדלקמן:

ת ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלו .1
לרבות עובדי ענבל, שהמידע אינו נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע 
לרשותי/נו בעל פה, בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת מתן השירותים, בין במישרין 

ע שנוצר על ידי/נו ו/או מידע שהגיע לידי/נו מאחרים הקשורים במישרין או או בעקיפין, לרבות מיד
 בעקיפין לשירותים.

לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, מסמך, דיסקט ו/או  .2
לרבות  מידע, כהגדרתו לעיל, ולא לעשות, במישרין או בעקיפין, כל שימוש במידע, כולו או מקצתו,

שכפול, ייצור, מכירה, העברה, הפצה, שינוי, העתקה ו/או חיקוי, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע 
 תפקידי/נו ומתן השירותים, בהסכמת ענבל, ולטובתה בלבד.

למסור לענבל כל חומר ו/או מידע שיימצא ברשותי/נו ו/או בשליטתי/נו, הקשור למתן השירותים ו/או  .3
ן השירותים, מיד עם דרישתה הראשונה, וכן בכל מקרה של סיום תפקידי/נו, שנוצר במהלך ביצוע מת

ובלא קשר לסיבת סיום תפקידי/נו כאמור, וזאת מיד עם מתן הודעה בדבר סיום תפקידי/נו. אני/נו 
מתחייב/ים להשיב לענבל גם כל עותק או, בהתאם להנחיות ענבל להשמיד/לגרוס את כל העותקים 

 נו, מיד עם דרישתה הראשונה של ענבל./שיהיו מצויים ברשותי

אני/נו מודע/ים לכך שהפרת התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, או חלק מהן, עלולה לגרום  .4
לענבל ו/או לגופים הקשורים במתן השירותים, נזקים חמורים ביותר ובלתי הפיכים אשר פיצוי כספי 

מסכים כי ענבל תהיה זכאית, במקרה של הפרת איזו לא יהווה תרופה וסעד נאות להם, ולפיכך אני/נו 
מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, לבקש מבית משפט מוסמך להוציא נגדי/נו צו מניעה זמני 

 ו/או צווים אחרים במטרה למנוע ו/או להפסיק את ההפרה.

ל נזק שייגרם לה ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני/נו מתחייב/ים לפצות ולשפות את ענבל בגין כ .5
לגופים הקשורים במתן השירותים, לרבות הפסד ו/או פגיעה במוניטין כתוצאה מהפרת איזו 
מהתחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה, וזאת בנוסף לזכותה לנקוט כנגדי בצעדים משפטיים על 

תב התחייבות זה פי כל דין. בנוסף, הנני/ו מתחייב/ים כי במידה ואפר/נפר הוראה מהוראות כ
 אשיב/נשיב לענבל כל סכום שקיבלתי/נו, אם וככל שאקבל/נקבל, בגין מתן השירותים.

, וכי 1981 -ידוע לי/נו כי המידע או חלקו מהווה מידע המוגן במסגרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .6
 נ"ל.הפרת איזו מההתחייבויות על פי כתב התחייבות זה עלולה להוות הפרה של הוראות החוק ה
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אם אדרש/נידרש מכוח חובה שבדין להציג את המידע בפני צד ג' כלשהו, אני/ו מתחייב/ים לטעון  .7
לחיסיון, וכן מתחייב/ים להודיע לענבל על קבלת דרישה כאמור, מיד עם קבלתה, על מנת שיהיה 

 בידיה לטעון כנגד מסירת המידע.

אינן גורעות מתחולת כל דין והן בלתי הדירות  ידוע לי/נו, כי התחייבויותיי/נו על פי כתב התחייבות זה .8
בכל עת ממועד חתימת כתב התחייבות זה ואילך, ובכלל זה  ואינן מוגבלת בזמן, והן תעמודנה בתוקפן

 אף לאחר סיום ביצוע תפקידי/נו, מכל סיבה שהיא.

עיקרי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי/נו כי התחייבותי/נו כאמור בכתב התחייבות זה הנן מ .9
ההתקשרות שביני/נו לבין ענבל, וכי במקרה של הפרת התחייבותי/נו לפי כתב התחייבות זה תחשב 

 כהפרה יסודית של ההתקשרות שביני/נו לבין ענבל.  

 כל שינוי של כתב סודיות זה כפוף לאישורה של ענבל מראש ובכתב. .10

 

 ולראיה באתי על החתום:

______________________________  ______________________________ 

 חתימה      שם מלא  
 

 


