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  הסכ� למת� שרותי ייעו�  

  

  2012_____ בחודש  _____שדה התעופה בנתב"ג ביו� בקריתשנער� ונחת� 

  

  :בי�

  

  הממשלה לביטוחי הפנימית הקר� מנהלת"מ בע לביטוח  חברה ענבל

  התעופה  שדה קריית, ערבה רחוב

  282.ד. ת, 70100 מיקוד

  

  )"ענבל"(להל� : 

  מצד אחד;

        ובי�:

  

  '  __________________פרופ / "רד)   1

  ת.ז. ________________________      

  מ.ר.________________________     

  תחו�/תחומי התמחות ותת התמחות (א� רלוונטי)     

     ____________________________  

   ______________________ חברת )  2

  _____________ח.פ. ___________     

  '__________מס_________  מרחוב     

  ______ ________עיר:      

  ת.ד. _________ : _______ מיקוד    

  

וה�  אישי באופ�במידה ומדובר ברופא שהתאגד כדי� יש למלא ה� את פרטי הרופא שיית� את השירותי'   ** 

  את פרטי החברה.

  

  ")היוע�" , ביחד או לחוד,(להל�   

  מצד שני;

), פרסמה הזמנה להציע הצעות "הקר�", מנהלת הקר� הפנימית לביטוחי הממשלה (להל�: וענבל  הואיל

' א כנספחמצ"ב ומסומ�  �  05/2011(הלי- מספר  ייעו, מרופאי' מומחי' לענבל למת� שירותי

  בהתאמה). "השירותי� המבוקשי�" –"ההלי�" ו ו/או  "ההזמנה": להל�. להסכ�
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, בחרה בו היוע, בהצעתולהזמנה, ובהסתמ-, בי� היתר, על הצהרותיו של  במענההגיש הצעה היוע, ו   והואיל

בקטגוריה (הקטגוריה/יות  המבוקשי' השירותי' למת�, נוספי' מועמדי' ע' יחדענבל, 

  זמינה בעת חתימת ההסכ' בהתא' לתוצאות ההלי-):הרלוונטית/יות ליוע, תסומ�/נה על ידי המ

    

  וייעו, רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעו, � 1קטגוריה [  ]   

 ברפואה סיכוני' וניהול המטופל בטיחות לשיפור פעילות לגבי יעו, � 2קטגוריה [  ]   

  

  בהתאמה). " 2"קטגוריה  –" ו 1קטגוריה ": להל�(  

  

הכל כמפורט וכקבל� עצמאי  המבוקשי' השירותי' מת� לצור-היוע,  ע' להתקשר מעוניינת וענבל  והואיל

  בהסכ' זה להל�; 

  

הינו בעל הידע, הניסיו� ו בהזמנה כמפורט ממנו שנדרשו הס3 תנאי בכל עומד הואמצהיר כי היוע, ו   והואיל

על  , כמפורט בהסכ' זההמבוקשי'הדרושי' על מנת לתת את השירותי'  והאמצעי'והמיומנות 

 שלישי צד בזכויות פוגע אינועל ידו בהתא' להסכ'  שיינתנו המבוקשי' השירותי' מת� וכינספחיו, 

  ;כלשהו

  

מעוניי� לתת לענבל את השירותי' כהגדרת' בהסכ' זה, הכל בתנאי' המפורטי' בהסכ' היוע, ו    והואיל

  זה להל�;

ו/או  תיקי' להעביר ענבל של התחייבות משו' זה הסכ' על ענבל בחתימת אי� כי, לכ- מודעהיוע, ו  והואיל 

וכ�, כי השירותי' המבוקשי' יסופקו  כלשהו בהיק3 ובי�, בכלל בי�, היוע, של לטיפולו עבודות

  זוכי' נוספי' בהלי-;מציעי' לענבל ג' על ידי 

 והצדדי' מעונייני' להתקשר בהסכ' אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדי' ויחסיה'  והואיל

  ;בוקשי'המשפטיי' בקשר למת� השירותי' המ

  

  לפיכ� הוסכ�, הותנה והוצהר בי� הצדדי� כדלקמ�:
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  והגדרות פרשנות ,מבוא .1

 )."ההסכ�" (להל�: מנומ נפרד בלתי חלק מהווי' אליו המצורפי' והנספחי' להסכ' המבוא .1.1

 ההסכ'. פרשנות לצור- ישמשו ולא בלבד הצדדי' לנוחות נועדו סעי3 כל בראש הכותרות .1.2

 ובכל בו המפורטי' לנושאי' ביחס הצדדי' בי� והמלא היחיד ההסכ' הינו נספחיו על זה הסכ' .1.3

  .עליו חתימתה ולאחר ההסכ' עקב  היוע, לטיפול תמסור שענבל מבוקשי'ה לשירותי' הנוגע

 אלה למעט ,תקפי' יהיו לא זה להסכ' שקדמו והמסמכי' ההסדרי' ,ההבטחות ,המצגי' כל .1.4

   .זה בהסכ' במפורש שאומצו או ,בהלי- היוע, של לזכייתו בסיס היוו אשר

 מקרה בכל .לו ונספח מההסכ' חלק שהינה ההזמנה מהוראות לגרוע כדי זה הסכ' בהוראות אי� .1.5

 שני בי� ליישב מאמ, ייעשה ,ההסכ' נוסח לבי� ההזמנה נוסח בי� התאמה אי או/ו סתירה של

 נוסח יגבר ,ההסכ' נוסח לבי� ההזמנה נוסח בי� ליישב נית� לא שבה� בנסיבות .הנוסחי'

  .הצדדי' את המחייב כנוסח ההסכ' נוסח את ויראו ,ההסכ'

 

 

  והגדרות נספחי� .2

  

  הגדרות .2.1

  

יחיד בעל תעודת רופא מומחה כדי� ו/או רופא שיניי' במדינת ישראל,   :היוע� 

כדי� ושיית� באופ� אישי את השירותי'  שהינו עוסק מורשה או שההתאגד

 . זה וענבל חתמה עמו על הסכ'בהלי- זה זכה אשר  המבוקשי'

   על פי צרכי ענבל. וייעו, רפואי אחר תביעה תיקי לגבי יעו,  :1קטגוריה 

  .ברפואה סיכוני' וניהול המטופל בטיחות לשיפור פעילות לגבי יעו,  :2קטגוריה 

או  ההתמחות תחו�

תחומי ההתמחות 

 הנדרשי� בהלי� זה

למציעי� המגישי� 

מועמדות לקטגוריה 

1 :  

כירורגית כירורגיה כללית  ,אורתופדיהלפחות אחד מהתחומי' הבאי': 

וגניקולוגיה, רפואה דחופה, רפואה פנימית, קרדיולוגיה, חזה, מיילדות � לב

יאונטולוגיה, נוירולוגיה, , נ(נית� ג' ללא התמחות) רפואת  שיניי'

, פסיכיאטריה, גסטרואנטרולוגיה, גנטיקה, הרדמה, רפואת הנוירוכירורגי

  ילדי', רפואת עיניי', אורולוגיה, רדיולוגיה וא3 אוז� גרו�.
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או  ההתמחות תחו�

תחומי ההתמחות 

 הנדרשי� בהלי� זה

למציעי� המגישי� 

מועמדות לקטגוריה 

2:  

משרד באישור המוכר על ידי המועצה המדעית ו מומחיות תחו' כל

  הבריאות  ועל פי הדי� הרלוונטי במדינת ישראל.

  

 המכרזי' של ענבל. תועד  וועדת המכרזי�:

 השירותי�

 :המבוקשי�

 להזמנה. 2מכלול השירותי' שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט בפרק 

יחידות מכוסות 

  בקר�:

בקר� הפנימית ו/או גופי' אחרי'  ו/או מטופלות יחידות אשר מכוסות

  לה' ענבל נותנת שירותי'.

מטופלי� תחומי� 

  בקר�:

 חבויות, תלמידי' חבויות, רפואית רשלנות של בתחו' תביעות השאר בי�

  .ועוד דרכי' תאונות, אשפוז חובות גביית, אחרות גו3

בתחומי'  המשפט בית באמצעות שלא שהוגשה פיצוי לתשלו' דרישה  תיק תביעה פנימי:

  בקר�.    בטיפול

 קר�ה בטיפולבתחומי'  כתביעה משפטית, שהוגשה פיצוי לתשלו' תביעה  תיק תביעה: 

  ומתנהלת בבית משפט

  מדינת ישראל.  המדינה:

נציג ענבל לצור� 

 :ההסכ� 

או כל מי שימונה ו/ בחברת ענבל ביטוחהסמנכ"ל מנכ"ל ענבל ו/או 

לצור- ביצוע הסכ' זה ותפעול העבודה השוטפת מול המציע  'מטעמ

 הזוכה.
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  ההסכ� מסמכי .2.2

 הגשת במעמד כי יובהר זה. מהסכ' נפרד בלתי חלק מהווי' להל� המפורטי' המסמכי' .2.2.1

   :מהנספחי' אחד א3 לצר3 צור- אי� ההצעה

  ענבל). ידי על צור3ת( נספחיה על ההזמנה – להסכ� א' נספח .2.2.1.1

  ענבל). ידי על צור3ת(  צרופותיה על יוע,ה  של ההצעה � להסכ� ב' נספח .2.2.1.2

 לחתימת (ישלח היוע, ידי על חתו' הטרחה שכר תערי3 – להסכ� ג' נספח .2.2.1.3

 הזכיה). מכתב ע' ביחד הזוכה המציע

 ההתקשרות מהות .3

  המבוקשי'. השירותי' קבלת לצור- ,יוע,ה ע' בזאת מתקשרת ענבל .3.1

 ע' שיתוא' כפי לצרכיה ובכפו3 ענבל ע"י הדבר שיידרש כפי היוע, ע"י יסופקו המבוקשי'    השירותי' .3.2

   היוע,.

    היוע,. ע' ובתאו' ענבל לצרכי בכפו3 אחרי' במקומות וה� ענבל במשרדי ה� יינתנו השירותי' .3.3

 ובהתא' הבריאות לשכות נציגי ו/או ענבל נציגי ע' ולהיפגש שוט3 באופ� זמי� להיות מתחייב היוע, .3.4

  .היוע, "יע שיטופלו הספציפיי' הנושאי' קביעת לצור- ,מראש בתיאו' ענבל, להנחיות

 .ומהותו השירות לאופי בהתא' לעת מעת ענבל "יע שנקבעי' כפי הזמני' בלוחות לעמוד מתחייב היוע, .3.5

 שדה בקרית ענבל במשרדי ,היוע, לבי� ענבל בי� שיתוא' כפי חודשי שעות בהיק3 השירותי' יבצע היוע, .3.6

         ענבל. וצרכי העבודה תכנית לפי הכלו ענבל למשרדי מחו, או התעופה

 הבלעדי דעתה שיקול פי על ייקבע והכל כלשהוא עבודה להיק3 מתחייבת אינה ענבל מקרה בכל כי יובהר .3.7

  .צרכיה פי עלו

  המבוקשי� השירותי� .4

  .להסכ� א' נספח ראה הזמנהל 2 בסעי3 שמפורטי' כפי יעו, שירותי ינ'ה יוע,מה הנדרשי' השירותי' .4.1

  ההתקשרות תקופת .5

 שני')חמש  –חודשי' שישי' ( חודשי' 60 של קופה לת תקופת ההתקשרות ע' המציע הזוכה תהיה .5.1

  .)"התקשרות"תקופת הלהל�: על ידי הצדדי' ( מועד חתימת ההסכ'המתחילה ב
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 לשיקול בכפו3המבוקשי'  השירותי' למת� ההתקשרות תקופת את להארי- האופציהשמורה  לענבל .5.2

שני'), כול� או  חמש –דשי' שישי' חוחודשי'  נוספי' ( 60 עד למש-, לצרכיה ובכפו3 הבלעדי דעתה

 ). "המוארכת ההתקשרות תקופת": להל�חלק� (

כי כל אחד מהצדדי' יהיה רשאי להביא את ההסכ' לידי  אתלגרוע מ� האמור לעיל, מוסכ' בז מבלי .5.3

לא תהיה כל   יוע,ימי' בכתב ומראש ובכפו3 לחוק. ל 60סיו', מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של 

 תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיו' ההסכ' ו/או ביטולו מכל סיבה שהיא.

של כל צד להפסיק, לאלתר, את תקופת ההתקשרות בכל מקרה  כדי לגרוע מזכותובבאמור לעיל  אי� .5.4

של הפרת יסודית של ההסכ' על ידי הצד שכנגד, לרבות זכותו של הצד המפסיק לכל סעד או תרופה 

 כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור.

 עבור חלק, תשל' ענבל ליוע, מכל סיבה שהיא או הופסקה התקשרות לפני מועד סיומה בוטלה .5.5

זה יהווה את מלוא ו ההתקשרות הפסקת או/ ו יטולעד למועד בהיוע, על ידי בפועל דה שבוצע העבו

 . אליו בקשר או/ ו זה הסכ'בגי� התמורה המגיעה ליוע, 

 לא והוא, מטעמה מי/או ו ענבל נגד כלשהי תביעה עילת כ- עקב ליוע, תהיה לאלעיל,  כאמור במקרה .5.6

 העלולי' הפסד או במוניטי�  פגיעה, נזק כל בעד כלשהו תשלו' או פיצוי לקבל או/ ו לתבוע רשאי יהיה

/ ו סיו' למועד עדבפועל  ידו על שבוצע היוע, מעבודות חלק אותו בעד לתמורה פרט, מכ- לו להיגר'

 .המקרה לפי הכלו, ההסכ' הפסקת או/ ו ביטול או

סיו' ההתקשרות בי� הצדדי' מכל סיבה שהיא, בי� על ידי היוע, ובי� על ידי ענבל, יעביר היוע,  ע' .5.7

לענבל ועל פי הוראותיה, באופ� מסודר, את כל המידע, החומר והנתוני' שיהיו מצויי' ברשותו, באופ� 

מידע ימצא בידי ענבל העותק היחידי של ה ,והעברת החומר לענבל כאמור ,שע' סיו' ההתקשרות

 והנתוני' הנוגעי' לשירותי' ו/או להסכ' זה. 

ביצוע העברת החומר לענבל כאמור לעיל, על פי, ובכפו3 להוראותיה, מתחייב היוע,  להשמיד כל  ע' .5.8

 חומר, מידע ונתו� שיישארו ברשותו בקשר ע' הסכ' זה ו/או השירותי'. 

חדש לבחירת מומחי' רפואיי' אחר ו/או במידה שענבל תצא להלי- לגרוע מ� האמור לעיל,  מבלי .5.9

 ולא תהיה לו באותה עת יסיי' את הטיפול במשימותיו כפי שיהיו יוע, , ההמבוקשי'למת� השירותי' 

לדרוש מהיוע, סיו' הטיפול   ענבל תהיה רשאית כל טענה ו/ או תביעה בקשר לכ-.  יובהר כי 

סעי3 זה משימותיו. מילוי ר- יוע, לצובמשימות באופ� מיידי לרבות קבלת כל החומרי' שהועברו ל

 . לסיו' ההסכ' בי� הצדדי'מוקדמת סכ' לגבי מת� הודעה בשאר סעיפי ההעל האמור  גובר 

  היוע� והתחייבויות הצהרות .6

  היוע, מצהיר ומתחייב :
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על  זה בהסכ' והדרישות התנאי' לו וברורי' ידועי' כי, נספחיו על זה הסכ' תנאי את קרא כי .6.1

  .המפורטי' והתנאי' הדרישות פי על ולבצע' לקיימ' ביכולתו יש וכי, נספחיו

כפי  כל/ או התמחויות הו המומחיות/מי בתחו' מומחיות בעללרפואה וכי הוא  בעל תואר ד"רהוא  כי .6.2

 ).נספח ב' להסכ�בהצעתו (שהצהיר 

 המבוקשי' שירותי'למת� ה והניסיו�, הכישורי', המומחיות, המיומנות, הידע היכולתי הוא בעל כ .6.3

במסירות  ענבללטובת עניני ו השירותי' במת�כ� כי יפעל  כמובאופ� מעולה ומקצועי.  לענבל

 'שירותיהתהיה לנגד עיניו במת�  ענבלובמיומנות, בתו' לב ובמקצועיות ללא דופי,  כאשר טובת 

        .המבוקשי' ויתר התחייבויותיו על פי הסכ' זה

 בהתא'לענבל את השירותי' באופ� אישי ופעיל,  קעניוהמשאבי' לה , הידעזמ�הכי יש לו את  .6.4

  . זה בהסכ' הנדרשי' למועדי'

רותי' לשי י'ידאג להתעדכ� בכל החידושי' וההתפתחויות שיחולו בתחו' מומחיותו הקשור .6.5

ליישמ' במסגרת ביצוע התחייבויותיו על מנת שיוכל  ,שיסופקו על ידו על פי הסכ' זה מבוקשי'ה

        זה. לענבל על פי הסכ' המבוקשי'מת� השירותי' ב

א' על כל  ובי� די� פי עלא'  ובי� הסכ' פי על א' בי�, מניעה כל אי� ידיעתו למיטב כי ומצהיר מתחייב .6.6

 במצב נמצא אינוהמבוקשי' ו השירותי' ולמת� זה הסכ' פי על ענבל ע' להתקשרותו, אחרתמניעה 

ניגוד ענייני' כאמור או חשש לכ-  ייווצרלפעול לכ- שלא  מתחייבוכ�  לכ- חשש או ענייני' ניגוד של

הסכ' ולהימנע מכל מעשה אשר עלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו הע' ביצוע התחייבויותיו נשוא 

מתחייב להודיע לענבל, לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד ענייני' או כמו כ� נשוא הסכ' זה. 

 חשש לניגוד ענייני' כלפי ענבל. 

להל� אי� באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של היוע, לשמירת סודיות כאמור ספק למע� הסר  .6.7

  .בהסכ'

לא  היוע,, המוארכת ההתקשרות תקופת/או ו ההסכ' תקופתובכל  לעילהאמור  מכלליותלגרוע  מבלי .6.8

נגד המדינה  תביעות המגישי' לגופי'/או את השירותי' המבוקשי', כול' או חלק', ו"ד וחו יית�

י' בה' עוסקת ענבל כמנהלת הקר� הפנימית לביטוחי הממשלה מעת לעת וא3 לא יקיי' בתחומ

או  ענבלתביעות כנגד  מגישותשיתו3 פעולה ע' חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח וגופי' אחרי' ה

וענבל תת�  בכתב ומראש, למעט במידה שתופנה בקשה לאישור ענבל עלולות להגיש תביעה כנגד ענבל

 .את אישורה
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, תבח� ענבל את הפניה כאמורכי בכל מקרה בו תופנה בקשה לענבל לש' קבלת הסכמתה  מוסכ' .6.9

באורח עניני וסביר, אגב ניסיו� להגיע לפתרו� מוסכ' בי� הצדדי' והכל בתנאי שאי� ולא יהיה ניגוד 

לאמור  בנוס3  בי� ענבל לבי� השירותי' אשר יבקש הרופא המוסכ' ליוע, על פי הפניה כאמור. ענייני'

 בה' לעשות רשאי לא היוע, כי מובהרהשירותי'  תוצרי לגבילעיל ולאמור בשאר סעיפי הסכ' זה, 

   .ובכתב מראש ענבל בהרשאת אלא אחר גור' לא3 להעביר� או שימוש

מצהיר, כי קיימי' ברשותו, והוא מתחייב להוסי3 ולקיי' בידו במש- כל תקופת ההסכ', כל  היוע, .6.10

האישורי', ההיתרי' והרישיונות הדרושי' על פי כל די� ועל ידי כל רשות מוסמכת לש' מת� 

, כאמור בהסכ' זה ובכלל זה להעביר לענבל, עובר לחתימת הסכ' זה, אישור המבוקשי'השירותי' 

נקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי' ציבוריי' (אכיפת ניהול חשבונות ותשלו' על ניהול פ

נספח ראה  –(תנאי מתלה בהזמנה  וכ� אישור כדי� בדבר ניכוי מס במקור 1976 –חובות מס), התשל"ו 

. בהעדר אישור על ניכוי מס במקור, תהיה ענבל רשאית לנכות ולשל' לרשויות המס את )א' להסכ�

 המגיע לה' כחוק מהתמורה הנ"ל.

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיו'  –מתחייב למלא אחר הוראות כל די� וכל רשות מוסמכת  .6.11

  על פיו. המבוקשי'הוראות הסכ' זה ומת� השירותי' 

 הואהתחייבויותיו והצהרותיו תחת הסכ' זה אי�  ושאר המבוקשי'בביצוע השירותי'  כימתחייב  .6.12

 ת קני� רוחני של צד שלישי שהוא.מפר כל זכויו

ובמידה  זה הסכ' פי עלמתחייב כי כל הצהרותיו תהיינה נכונות ותקפות במש- כל תקופת ההסכ'  .6.13

צעתו ידווח לענבל באלו מהתחייבויותיו ו/או הצהרותיו ו/או הנתוני' שהגיש במסגרת השינוי יחול ו

להחליט כיצד לפעול ובכלל זה מת� אפשרות למזמינה יהיה שיקול הדעת הבלעדי על השינוי לאלתר. 

  . יוע,של הפסקת קבלת השירותי' המבוקשי' מה

   תמורהו דיווח .7

היוע, על פי הסכ' זה, תשל' ענבל  והתחייבויות המבוקשי' השירותי'בתמורה לביצוע' המלא של  .7.1

). יובהר כי נספח ג' להסכ�ראה תערי3 שכר הטרחה של המומחי' הרפואיי' (כמפורט בליוע, תמורה 

 .  ענבלעל ידי  הזמנת העבודה הספציפיתלצור- סיווג שכר הטרחה ליוע, ייקבע הוותק נכו� ליו' 

 (להל�: לעת מעת שיקבע כפי ענבל לדרישות בהתא' יהיה, משימות ופירוט עבודה שעות על דיווח .7.2

,  פירוט משימות אחרות יוע,האת מספר העוסק מורשה של . בנוס3 יכלול )"דוח דיווח משימות"

 שהתבקשו על ידי ענבל או מי מטעמה וכ� פירוט שעות העבודה בפועל שהוקצו לכל משימה. 

לכל חודש, היוע, יגיש לענבל חשבונית  10 � ולא יאוחר מה קלנדריאחת לכל חודש לעיל, לאמור  בכפו3 .7.3

  .עסקה או חשבו� בגי� החודש החול3, שצמוד אליו דוח דיווח המשימות
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על  מתנהלי' היוע, של שספריו  במידה. ענבל נציג אישור את טעוני' החשבו� או העסקה חשבונית .7.4

 בסיס מזומ� , ימציא היוע, לענבל חשבונית מס כדי� רק לאחר קבלתו של תשלו' מענבל.

, בגי� חודש העבודה שקד' לו, ובלבד שנמסר קלנדרילכל חודש  10 �תשול' ליוע, עד ליו' ה התמורה .7.5

בתכו3  מיידלענבל אישור על ניהול ספרי'. בגי� תשלומי' אלה ינפיק היוע, לענבל חשבוניות מס, 

 לאחר ביצוע התשלומי' כאמור.

מוסכ' כי לתמורה יתווס3 מס ער- מוס3, במועד תשלו' כל תשלו' מתשלומי התמורה עפ"י הסכ'  .7.6

  ית מס כחוק עבור כל תשלו' שנתקבל כאמור.זה וכנגד הוצאת חשבונ

כל מס או היטל תשלו' חובה מכל סוג שהוא, החלי' או אשר יחולו בעתיד על השירותי' או על  .7.7

  העסקה שעל פי הסכ' זה, ו/או אשר ישונו, יחולו על היוע, וישולמו על ידו. 

' עפ"י הסכ' זה מיסי' תנכה מכל תשלו ענבלמבלי לפגוע באמור לעיל, היוע, מצהיר כי ידוע לו ש .7.8

 אלא תהיה חייבת לנכות' במקור לפי כל די� ענבלו/או תשלומי מלוות חובה ו/או היטלי' בשיעורי' ש

לפני תשלומו של כל תשלו' כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת  ענבלא' היוע, ימציא ל

מראש בטר' ביצוע הניכוי ו/ או  ימי')  7 שבעה ( שיעור הניכוי כאמור.  בכל מקרה ענבל תודיע בכתב

  התשלו', המוקד' מבניה'.

 בגי�מוסכ' ומוצהר כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת ליוע,,  .7.9

 מילוי התחייבויותיו של היוע, על פי הסכ' זה או על פי כל די�. 

 על המבוקשי'מת� השירותי'  לצור- ענבל בנתב"גבמיוחד למשרדי  יסעבמידה והיוע,  :נסיעות החזר .7.10

 בהתא' נסיעותיו על לדיווח בכפו3"מ, נשפי הסכ' זה,  יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי תעריפי 

 :פרסו' ההלי-. להל� התעריפי' נכו� ליו' ענבל ע' ולתיאו' דיווח לעניי� ענבל להנחיות

 במת� הקשורות לנסיעות ברכבו המשתמש, ליוע, נסיעות בעד ההחזר תערי- כי יובהר .7.10.1

ברוטו לק"מ בתוספת מע"מ נכו� 6  1.4על פי הסכ' זה הינו  המבוקשי' השירותי'

"ל בנוגע להעסקת יועצי'  חשכ. תערי3 זה יעודכ� על פי חוזרי פרסו' ההלי-ליו' 

  לניהול.

 המתנות). אי� תשלו' בעבור ביטול זמ� (זמני נסיעות ו/או  .7.10.2

   כפופות תהיינהבביצוע הסכ' זה,  הקשורותלגרוע מ� האמור לעיל, הוצאות נוספות ליוע,  מבלי .7.11

 .הבלעדי דעתה לשיקול ובכפו3 ענבל של ובכתב מראש לאישור

 סכו' כל, הימנה  ליוע, המגיע סכו' כל כנגד לקזז רשאית תהא ענבל כיאת בז מודגש, ספק הסר למע� .7.12

 שמקור' חיובי'/או ו מקדמות לרבות, די� כל פי על/או ו זה הסכ' פי על היוע, מאת לה המגיע

/או ו למדינה/או ו לענבל, יגרו' א', יגרו' שהוא נזק/או ו, התמורה על החלי' חובה והיטלי במיסוי

 .זה הסכ' מביצוע כתוצאה שלישיי' לצדדי'
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 רוחני קניי� .8

", וכ� work for hireבסיס ", וכ� כל תוצרי השירותי', ניתני' על השירותי'בזה במפורש כי  מוסכ' .8.1

, הזכות לפטנט ו/או למדג', סודות מדג'כי כל הזכויות, לרבות הזכות להגיש בקשות לפטנט ו/או 

תעשייתי או רוחני כלשה�, לגבי המצאות  קניי�מסחריי', סימני מסחר, זכויות יוצרי' ו/או זכויות 

, מצגות, ו/או מחקרי'יונות ויישומי', , שיפורי', רעפיתוחי'(כשירות פטנט או אחרות), התקדמויות, 

אליו באופ� אחר, לבד או בשיתו3 ע'  שיגיעאו מי מטעמו ימציא, יפתח, יהגה או  יוע,הרצאות, שה

מוצר,  כלהשירותי', לרבות כל הזכויות ב תוצריאחרי', בקשר ע' ו/או הנובעי' מהשירותי' ו/או 

תוצרי השירותי' ' חלק מה', ובכלל זה כל /או המבוססי' ו/או מכיליוו/או פרסו' הנלווי' לה' 

מלא ובלעדי לכל צור-  באופ� ענבל, ותהיינה שייכות לענבל של הבלעדי נהתהיינה לקניי המבוקשי'

ללא הגבלה, לפעול למימוש� ומסחור� בכל  לרבותועניי� באופ� שתהיה רשאית לנהוג בה� מנהג בעלי', 

  כאמור. זכותומוותר על כל  ענבלל בזאתממחה  יוע,העול', וה

צוע האמור בסעי3 זה, לית� כל מידע ותיעוד יבכל הקשור בב ענבלמתחייב לשת3 פעולה ע'  היוע,  .8.2

, וזאת ג' לאחר סיו' תקופת הסכ' זה ובלא כל ענבל ישיתבקש ע" כפיולחתו' על כל מסמ-, הכל 

  תמורה.

, קניינית או אחרת, בתוצרי זכותוע, כל בזאת כי אי� לי מובהרמבלי לפגוע בכלליות ההוראה דלעיל,  .8.3

 ענבלפרט למטרת קיו' התחייבויותיו ל מטרה, ואסור לו להשתמש בה' לכל המבוקשי' השירותי'

ו/או  תביעותהסכ' זה. היוע, מצהיר ומתחייב בזה כי אי� ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו  יעפ"

או בעקיפי�, לשירותי'  במישרי�או הנובע, בכל עניי� הנוגע  ענבלדרישות מכל מי� וסוג שהוא כלפי 

 הרוחני בה'.   �הקני לזכויותהמבוקשי' ו/או לתוצרי השירותי', לבעלות בה' ו/או 

 �כל שימוש לפי שיקול דעת לעשות ותזכאי נההית והמדינה ענבלהיוע, מאשר ומתחייב בזה כי  בנוס3 .8.4

שהוא וכל מטרה אחרת  גור'' לכל נשוא הסכ' זה ובי� היתר להעביר המבוקשי' י'בתוצרי השירות

 הבלעדי �אחר לפי שיקול דעת שימוש/או לעשות בה' כל ו השירותי'ולרבות הכנסת שינויי' במסמכי 

לכל תמורה או תוספת תמורה בגי�  זכאייהיה  שהיוע,ובלי   מהיוע,וזאת בלי צור- לבקש רשות 

 .י'שימוש זה בתוצרי השירות

  סודיות .9

מצהיר ומתחייב כי ישמור בסוד כל מידע ו/או מסמ- שיגיע אליו במהל- ו/או בקשר לענבל ו/או  היוע, .9.1

וכי יפעל לשמירת  למשימותיו ותפקידיו ו/או בכל הנוגע לביצועו של הסכ' זה ומת� השירותי' על פיו

  .סודיות ג' אצל עובדיו, ככל שקיימי' כאלו

 הניירות יתר וכל התרשומות סודיות על לשמור יבמתחי היוע,, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .9.2

 טיוטות ולרבות, השירותי' תוצרי לרבות, זה הסכ' פי על השירותי' למת� המתייחסי' והמסמכי'

  .מטעמה מי/או ו ענבל ידי על שהוכנו ובי� מטעמו מי/או ו היוע, ידי על שהוכנו בי�, והעתקי'
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/או מסמ- מכל מי� ו/או סוג שהוא והיוע, ו/או כל אד' מטעמו מתחייבי' לשמור בסודיות כל מידע  .9.3

שיגיע אליו במהל- ו/או בקשר לענבל ו/או לקר�, ו/או למשימותיו ותפקידיו ו/או בכל הנוגע לביצועו 

גוע בכל דר- של הסכ' זה ומת� השירותי' על פיו, כמו כ� מתחייב היוע, ו/ או כל אד' מטעמו שלא לפ

 מתחייב היוע,, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבליובשמה הטוב.  ענבל, במוניטי� ענבלשהיא בעסקי 

 השירותי' למת� המתייחסי' והמסמכי' הניירות יתר וכל התרשומות, הדעת חוות סודיות על לשמור

 ידי על שהוכנו ובי� מטעמו מי/או ו היוע, ידי על שהוכנו בי�, והעתקי' טיוטות לרבות, זה הסכ' פי על

  .מטעמה מי/או ו ענבל

  .לעיל כאמור מסמ-/או ו מידע כל סודיות על מעולה שמירה לשמור כדי סביר אמצעי בכל ינקוט היוע, .9.4

 המבוקשי' השירותי'מת� מסמ- כלשה' כאמור לעיל אלא לש'  היוע, לא יעשה שימוש במידע ו/או  .9.5

  על פי הסכ' זה.

 המסמכי' כל את לענבל להחזיר היוע, מתחייב, שהיא סיבה מכל הצדדי' בי� ההתקשרות סיו' ע' .9.6

  .ברשותו הנמצאי' לעיל כאמור

ג' לאחר שיסתיימו יחסי  וחולית בזמ� וומוגבל �אינ זה בסעי3 כאמור לסודיות היוע,ת יוהתחייבו  .9.7

להוכיח במסמ-  היוע,הצדדי' על פי הסכ' זה, תהא סיבת סיו' היחסי' אשר תהא. בר', א' יוכל 

כתוב, כי המידע שנמסר לו הינו (או הפ- להיות) נחלת הציבור, שלא עקב הפרת ההתחייבויות כלפי 

הרי  �  שהיא, בכל דר- חוקית ענבלאו כי המידע היה ברשותו לפני מועד קבלתו מידי  � ענבל

   פועל ביחס לאותו חלק של המידע וביחס לאותו חלק בלבד.�בתשהתחייבות זו לא תהא 

ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעי3 זה עלול להוות, בשמו ובש' עובדיו שעור- הדי� מצהיר  .9.8

 .1977 –בי� היתר, עבירה לפי פרק ז', סימ� ה' (סודות רשמיי') של חוק העונשי�, התשל"ז 

 כי שמירת הסודיות הינה מכרעת מבחינתה של ענבל.עור- הדי� ידוע ל .9.9

  ושיפוי אחריות .10

 בהסכ' כאמור המבוקשי' השירותי' למת� והבלעדי היחיד האחראי הוא כי ומתחייב מצהיר היוע, .10.1

 במת� הקשורה אחרת פעולה כל וכ� המבוקשי' השירותי' את ולבצע לית� מתחייב הוא וכי, זה

 די� כל להוראות ובכפו3 זה בהסכ' כמפורט, ובזהירות בקפדנות, במיומנות, המבוקשי' השירותי'

 .מוסמכת רשות וכל

מקרה של תביעה כנגד ענבל ו/או המדינה ו/או מי מטעמה, בגי� נזק כלשהו כאמור לעיל, יפצה  בכל .10.2

וישפה היוע, את ענבל ו/או המדינה ו/או מי מטעמה אשר הוגשה כנגדו התביעה, ע' דרישת' 

ותיה' הראשונה, על כל סכו' בו יחויבו בפסק די� בשל או בקשר לנזק כאמור, וכ� בגי� מלוא הוצא

 בגי� ההלי- המשפטי שיינקט כנגד' כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי די�. 
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 אפשרות, יתאפשר שהדבר ככל, לו ותית� כנגדה דרישה/או ו תביעה הגשת על ליוע, תודיע ענבל .10.3

  .כאמור התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתת3, המשפטיי' להליכי' להצטר3

 מקצועית אחריות ביטוח .11

להציג ביטוח אחריות מקצועית בפני כל נזק אשר עלול יוע, הענבל שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מ .11.1

להיגר' לענבל ו/ או לכל אד' ו/ או גו3 בקשר לביצוע הסכ' זה ו/ או למת� השירותי' על ידו והכל 

 בכפו3 לצרכי העבודה והיקפיה. 

 תנאי/או הצגת גבולות האחריות וו/או הצגת  ביטוחההצגת יוע, תדרוש מהענבל  במידה שכי  ,ובהרי .11.2

  . ענבלשל  יובאו לאישור מראש ובכתבהביטוח, אלו 

 )עצמאי קבל� – מזמי� (יחסי מעביד �  עובד יחסי תחולת אי .12

 בי� יחולו לא וכי, עצמאי קבל� – מזמי� יחסי הינ' הצדדי' בי� היחסי' כי ומצהיר מאשר היוע, .12.1

 .מעביד עובד יחסי, ואופ� פני' בשו', הצדדי'

 לאומי ביטוח, הכנסה מס תשלומי כל את עצמו עבור  לשל' היוע,  מתחייב לעיל באמור לפגוע מבלי .12.2

/או ו בקשר, רשות/או ו גו3 לכל די� כל פי על שיגיע/או ו המגיע אחר חובה תשלו'/או ו היטל, מס וכל

 .זה הסכ' ולביצוע לענבל המבוקשי' השירותי' למת� בנוגע

 דרישת' ע', מטעמה מי/או ו ענבל את לשפות היוע, מתחייב לעיל בסעי3 מהאמור לגרוע מבלי .12.3

 ואשר, נגד' שתוגש דרישה או מתביעה כתוצאה לה' שיגרמו הוצאה או נזק כל בגי�, הראשונה

 למת� בנוגע/או ו בקשר  היוע, לבי� ענבל בי� מעביד – עובד יחסי של כביכול קיומ' על תתבסס

  .זה הסכ' לביצוע/או ו המבוקשי' השירותי'

או מי מטעמו כנגד ענבל ו/או  היוע,ידי  על תביעה תוגש כלשהי ומסיבה זה בסעי3 האמורא3 �ועל היה .12.4

 מיחסי הנובעי' וזכויות כספי' זה ובכלל, זה בהסכ' לקבוע מעבר וזכויות כספי' בגי�מטעמה  מי

 של עובד הינו/או א'  ייקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי גו3 שיפוטי, כי היוע, ו ,מעביד עובד

, או כי הוא זכאי לזכויות כשל עובד, או א' תחולנה על ענבל הוצאות נוספות מעבר לאמור ענבל

מעביד בינה לבי� היוע, במהל- תקופת ההתקשרות �בהסכ' זה, הנובעות מקביעה כי שררו יחסי עובד

  י הסכ' זה,  יחולו ההוראות הבאות: פ�על

 מופחתת תמורה תבוא הצדדי' שבי� ההתקשרות מתחילת ליוע, ששולמה התמורה במקו' .12.4.1

 א- כזכאי, כזה במקרה, היוע, את ויראו, בפועל ששולמה מהתמורה  40% של בשיעור(ברוטו) 

 הצדדי' שבי� ההתקשרות תחילת ממועד רטרואקטיבית(ברוטו)  המופחתת לתמורה ורק

 ).בפועל שולמה אשר מהתמורה 60% בת לתמורה(קרי, 

 מעל שול' ואשר ההתקשרות תחילת ממועד ששול' סכו' כל לענבל להחזיר יהיה היוע, על .12.4.2

בצמוד למדד המחירי' לצרכ� (לעניי� סעי3 זה  וזאת"ההפרש"),  (להל�: המופחתת לתמורה
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 במועד הידוע המדד": החדשדד ": המדד הידוע במועד כל תשלו'; "המהבסיס: "מדד להל�

  ג' הינו ההפרש של דינו. לשנה 4% בשיעור צמודה חודשית ריבית הפרשי וע') בפועל ההחזר

 שאותו הנזק בגי� סביר פיצוי כשיעור לצדדי' נראה ושיעורו  מראש וקבוע מוסכ' פיצוי כדי�

 לזכות שיעמדו וסעדיה זכויותיה את ממצה אינו והוא זה הסכ' חתימת במועד לצפות נית�

  .לעיל כאמור תביעה הגשת בגי� היוע, כנגד די� כלפי �על  ענבל

 כל כנגד אלה עודפי' סכומי' לקזז רשאית תהיה ענבל, לה העומדת זכות מכל לגורע מבלי .12.4.3

כ�  ענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכו' �כמו .מכוחו שיבוא למי או ליוע, ממנה שיגיע סכו'

 על שיחולו/או ו החלי'  והוצאות חוקיי' חובה ניכויי לרבות, להחייב  יהיה,כל סכו' שהיוע, 

 המבוקשי' השירותי' ממת� כתוצאה לחברה שנגר' הנזק ולרבות זה מהסכ' כתוצאה ענבל

 .זה סעי3 נשוא והפיצוי

 קיזוז לביצוע לענבל חוזרת בלתי הוראה היוע, מאשר/או ו נות� זה הסכ' על בחתימתו .12.4.4

 .לעיל כאמור

   וחובות זכויות הסבת איסור .13

/או ו זכויותיו את להעביר/או ו להמחות/או ו להסב רשאי אינו היוע, כי ובמודגש במפורש בזה מוסכ' .13.1

 ובכפו3 אלא, בתמורה שלא ובי� בתמורה בי�/י', לאחר מה� חלק כל/או ו זה הסכ' פי על חובותיו

 .ומראש בכתב ענבל להסכמת

/או ו המבוקשי' השירותי' ביצוע את/י' לאחר למסור רשאי אינו היוע,, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.2

ו/או למסור לאחר/י' כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותי' המבוקשי', אלא  מה' חלק כל

 בהסכמת ענבל מראש ובכתב. 

 כי ענבל תסכי'מקרי' חריגי' בה' ב כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכ', לעיל באמור לפגוע מבלי .13.3

 עזר כוח(לרבות  מטעמו אחר באד' היוע, ייעזר מה' חלק כל/או ו המבוקשי' השירותי' מת�

, ומראש בכתב, זהותו באישור ה� ענבל של הסכמתה תותנהאד הוק עבור משימה מסויימת, ), כלשהו

 על וכ� לסודיות התחייבות על, ובכתב מראש, יוחת' כאמור אד' שכל בכ- וכ� אד' אותו של

 .והכל על פי דרישת ענבל  נוספות התחייבויות

 השירותי' למת� ענבל כלפי היוע, של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור י�ספק א הסר למע� .13.4

  .זה בהסכ' כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשי'

 כל פי על ממנו המגיעי' אחר תשלו' כל או פיצויי', נזק לשיפוי תשלו' לכל אחראי יהיה בלבד היוע, .13.5

 .ידו על המועסק  לאד'  די�
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 פעילות את להפריד ענבל נדרשת, בישראל רגולטוריות דרישות בשל, לעיל האמור מ� לגרוע מבלי .13.6

 הביטוח בתחו' פעילותה את להעביר ענבל מתכננת, לפיכ-. העסקית פעילותה מיתר שלה הביטוח

 זכויותיה של להמחאה המציע יסכי'בא' יהיה רלוונטי, . המלאה בבעלותה חדשה בת לחברת

 הלי- האמור. ה השלמת במועד החדשה הא' לחברת  זה הסכ'פי � על ענבל של והתחייבויותיה

  שונות .14

מוסכ' בי� הצדדי', כי מסמכי ההסכ' משקפי' נכונה את המוסכ' והמותנה  �מסמכי ההסכ'  .14.1

והתחייבויות, ביניה' במלואו, וכי הצדדי' לא יהיו קשורי' בכל הבטחות, הצהרות, מצגי', הסכמי' 

  בכתב או בע"פ, שאינ' נכללי' בהסכ' זה ואשר נעשו, א' נעשו, קוד' לחתימתו.

 לגרוע מבלי "ל הביטוח בענבל ו/או מי מטעמ'.סמנכנציגי ענבל לצור- הסכ' זה ה': מנכ"ל ו .14.2

 של הודעה ליוע,. בדר-בכל עת וזאת  נציגה אתלהחלי3  תהיה רשאית ענבל, לעיל מהאמור

לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכ' ו/או בקשר אליו, לא יהיה תוק3  .14.3

אלא א' וככל שייעשו, יינתנו ו/או ייערכו בכתב ובחתימת כל הצדדי' להסכ',  והצדדי' יהיו מנועי' 

  מלהעלות כל טענה בעניי� שלא נעשה בדר- האמורה.

סכ' ו/או עפ"י כל די�, לא תחשב למניעות מצידו הימנעות צד להסכ' לאכו3 זכות מזכויותיו עפ"י הה .14.4

 ולא תמנע הימנו לעשות� בעתיד.

הסכמת מי מהצדדי' לסטות מתנאי הסכ' זה במקרה מסוי' או בסדרת מקרי', לא תהווה תקדי'  .14.5

  ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.

  הודעות .15

תובתו כמצוי� בכותרת להסכ' זה כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כ �משלוח הודעות  .15.1

שעות מעת שנמסרה  72לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה ע' מסירתה באותה הכתובת, או בתו' 

  למשלוח בדואר רשו' בבית הדואר, המוקד' מבי� השניי'. 

כל עניי� הנוגע להסכ' זה יידו� א- ורק  � מקומית והסמכות זה בהסכ' לדו� המוסמכי' המשפט בתי .15.2

  יפו בלבד.�אביב� המרכז או העיר תל איזורבבתי המשפט המוסמכי' של 
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  להסכ� מתלה תנאי .16

 .ענבל של החתימה המורש אחרו� ידי על חתימתו במועד לתוקפו ייכנס זה הסכ' .16.1

  

  ולראיה באו הצדדי� על החתו�:

  

  

  : ___________________תארי�

  ימולא על ידי ענבל בזמ� חתימתה על ההסכ') � למלא את התארי- (אי� 

   :יוע�ה

___________________              _______________            _________________    

  תפקיד מורשה החתימה      ש' מלא                יוע,ה חותמת       

  של מורשה החתימה             וחתימת מורשה החתימה

           ענבל:

 __________________________________              ______         

  חותמת ענבל וחתימת מורשה החתימה מטעמה        

_________________            __________________    

  תפקיד מורשה החתימה               ש' מלא             

               _______________       _________________              

  תפקיד מורשה החתימה    ש' מלא              


