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 לא בו הכלול המידע. מ"בע לביטוח חברה לענבל שמורות הזכויות כל. מ"בע לביטוח חברה ענבל של רכושה הינו זה מסמך
 .זה מכרז על ענהמ מלבד שהיא מטרה לכל ,חלקי או מלא ,שימוש בו יעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם

 2018 פברואר
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 1 פרק

   כללי .1.1

 ממשלתית חברה הינה ,("המזמינה" או/ו "ענבל": להלן)חברה לביטוח בע"מ  ענבל .1.1.1

סוכנות הנסיעות ובין שאר עיסוקיה מנהלת את  ישראל ממשלת של מלאה בבעלות

וסקת הסוכנות בנושא שירותי נסיעות ע זו במסגרת(. "הסוכנות": )להלן הממשלתית

 לחו"ל למשרדי הממשלה ולגופים ציבוריים. 

ענבל פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת לתקנות חובת המכרזים,  16בהתאם לתקנה  .1.1.2

להלן: ) מסעות לפולין למתן שירותיסוכנות הנסיעות הממשלתית עבור  רשימת מציעים

 : "(ההליךו/או " "להקמת רשימההליך "

 התקשרותה מטרת .1.2

עתידיות  ביצוע התקשרויותבחירה ולל מהווה בסיס רשימת מציעיםהליך זה להקמת  .1.2.1

השירותים המבוקשים  לקבלתהמוגדר. הליך זה הינו הליך מקדמי  םבתחו הספקיםעם 

רציף מכל המציעים  ואינו מבטיח הזמנת השירותים בכלל או באופן 2כמפורט בפרק 

 . רשימהאשר יכללו ב

בכפוף לקיום  היינהת ,מציעיםהרשימת  , לאחר הקמתהעתידיות ותביצוע ההתקשרוי .1.2.2

א לתקנות חובת 16, וזאת בהתאם לתקנה ברשימהכים תחרותיים בין המציעים הלי

 . המכרזים

 ההליך של היעד קהל .1.3

)הגדרת השירותים  2בפרק הידע, הניסיון והוותק כמפורט זה מופנה למציעים שהנם בעלי  הליך

 .לפולין מסעות שירותיבמתן  (תנאי הסף) 3פרק המבוקשים( וכמפורט ב
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 הגדרות .1.4

 :הז ליךלהלן מונחים מרכזיים בה

המספקים בישראל שותפות או תאגיד מורשה או זעיר או עוסק עוסק  :מציעה

 את השירותים המבוקשים.

ענבל ו/או 

 :המזמינה

 .ענבל חברה לביטוח בע"מ

 .המכרזים של ענבל תועדו וועדת המכרזים:

תחת לשונית  www.inbal.co.ilאתר האינטרנט הרשמי של ענבל  :ענבל אתר

 "מכרזים".

 . ועל כל נספחיאלה  ליךמסמכי ה :ליךה

המציע/ים 

 הזוכה/ים:

וענבל חתמה עמו על הסכם מציע אשר קיבל הודעת זכייה בהליך זה 

   התקשרות.

 השירותים

 המבוקשים:

בפרק בכלליות מכלול השירותים שיסופקו על ידי המציע הזוכה כמפורט 

 .ליךלה 2

 מטעם אחראי

 ביצוע על ענבל

 :ההליך

 עו"ד מורן שרפמן.

אחראי מטעם 

ביצוע ענבל על 

 :ההסכם

 ו/או כל מי שימונה מטעמה.סוכנות הנסיעות הממשלתית מנהלת 

 

 להליך זמנים לוח .1.5

 תאריך פעילות

 2018בפברואר  15  מועד פרסום

 14:00, עד השעה 2018בפברואר  22 מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון למענה של המזמינה 
 2018במרץ  6 לשאלות ההבהרה

 14:00בשעה  2018במרץ  13 להגשת ההצעות ראשוןמועד 

 

http://www.inbal.co.il/
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יים המזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים המנו   

, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה בקשר באתר ענבל למציעיםפורסם לעיל, בהודעה שת

 לכך.

 ההליך מסמכי פרסום .1.6

באתר ענבל. במידה הן בעיתונות והן  םפורסת רשימת המציעיםהודעה בדבר הקמת  .1.6.1

יפורסמו  ,ההליךהבהרות ו/או תיקונים במסגרת עדכוני מועדים ו/או ויהיו 

ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת בלבד ענבל האינטרנט של ים באתר השינוי

 .המציעים

 לאתר להיכנס ,ההליך משלבי שלב ובכל, הצעתו הגשת טרם, החובה חלה המציע על .1.6.2

השינויים, הבהרות ועדכונים אשר יחייבו  באופן שוטף בדבר ולהתעדכן ענבל

לשינויים, הבהרות  בהתאם יגיש את הצעתו שלא משפטית את המציע. מציע

 להיפסל. עלולההצעתו , ועדכונים, במידה ואכן פורסמו

 הקשר אשת .1.7

 אלקטרונית:ה הדואר בכתובת ,עו"ד מורן שרפמן הזה הינ להליך בנוגעהקשר מטעם ענבל  תאש

INBAL.CO.IL@7251M .הקשר בכתב בלבד  תלאש תיעשנה זההליך  כל הפניות בגין

 (.ליעד המבוקש ההגיע שהפנייהמציע החובה לוודא ל ה)ע המצוין לעילמייל באמצעות ה

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.8

 2018בפברואר  22עד ליום  וזאת  שאלות המציעים תוגשנה בכתב בלבד לאשת הקשר כאמור לעיל

 .14:00בשעה 

 ההצעות מסירת .1.9

ממוקמת את ההצעות להליך זה, במעטפה סגורה לתיבת המכרזים ה להגיש יש .1.9.1

שרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה, קריית שדה התעופה, במבדלפק הקבלה 

על . 16:00 - 09:00שעות ין ה(, ב, חגים וימי חול המועדה' )למעט ערבי חג-בימים א'

למתן שירותי מציעים רשימת הקמת  - 25/2017מס' "הליך המעטפה יש לציין: 

 ".עו"ד מורן שרפמןלידי  - מסעות לפולין

בשעה  2018במרץ  13החל מיום , תתאפשר בכל עת יעיםרשימת המצלההצטרפות  .1.9.2

14:00. 

 מוקדם ככל הניתן ולהיכלל זה להליך הצעותיהם את להגיש מציעיםמומלץ בזאת ל .1.9.3

 .מראש רשימת המציעיםב
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 ההצעה תוקף .1.10

  מיום שהוגשה ההצעה. ימים 90משך תוקף ההצעה הוא 

 רשימת מציעים פרסום .1.11

וככל שתמצא לנכון בכפוף  לנדרש בדין,בהתאם  רשימת המציעיםעדכן את תענבל  .1.11.1

 .לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה

תפורסם באתר האינטרנט של ענבל ותהא פתוחה לעיון הציבור.  ,רשימת המציעים .1.11.2

 כמו כן, האפשרות להצטרף לרשימה תפורסם אחת לשנה בעיתון.

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר     .1.12

מוחלט והבלעדי, כפי שתמצא לנכון, המזמינה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה ה .1.12.1

 .לבטלוו/או , להפסיקו או ההליךלשנות את 

או להחליט שלא להיענות להצעה  המזמינה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא .1.12.2

כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה, וכל פעולה נוספת 

 כיבזאת  מובהר ספק רהס למען והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שתמצא לנכון

, סבירה בלתי ההצעה אם הצעה בכל לבחור שלא הדעת שיקול שמור למזמינה

 . לכך בקשר תביעות או/ו טענות כל תהיינה לא ולמציעים

 הצעה כל לדחות, חייבת לא אך, רשאית המזמינה תהא, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1.12.3

 וזאת, ההזמנה מסמכי ל פי דרישותע ערוכה שאינה או, ברורה אוו/ שלמה שאיננה

 .המזמינה של והבלעדי הסופי דעתה שיקולפי -על

 או/ו למציע לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, חייבת לא אך, רשאית תהא המזמינה .1.12.4

 או/ו הסברים או/ו הבהרות או/ו נוסף מידע להמציא בדרישה שלישיים לצדדים

 בעניין לרבות, כן לעשות למציע לאפשר או/ו מציעה של להצעתו ביחס השלמות

 לצורך ולרבות, זה הליך תנאי לפי כנדרש רישיון או היתר, אישור, מסמך כל המצאת

 יהיו היתר או אישור, רישיון, מסמך שכל ובלבד, הסף בתנאי המציע עמידת הוכחת

 ו הוגשה ההצעה.ב למועד ותחולה תוקף בעלי

 והכל זה ליךה מתנאי תנאי או דרישה לעדכן הזכות את העצמל שומרת המזמינה .1.12.5

  .המזמינה של המכרזים עדתוו דעת שיקול לפי

 המכרזים עדתוו ידי על המציע הצעת קבלת לה, העומדת זכות מכל לגרוע מבלי .1.12.6

 הזוכה מציעל תקנה לא ענבל של רשימת המציעיםב רשוםכ המציע בדבר והצהרה

 התקנ ולא ,תהיינה וכאשר אם ,הצעות לקבלת תחרותיותה בפניות כלשהי בלעדיות
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 למזמינה .בכלל אם ,כלשהוא בהיקף המבוקשים השירותים לביצוע בלעדיות ול

 ו/או אחר עם להתקשר והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת, בכל הזכות תהיה

 דעתה שיקול פי על הבלעדית הזכות למזמינה המבוקשים. השירותים לקבלת אחרים

 רשימת המציעים מתוך מוגבל מציעים למספר ו/או אחד למציע לפנות הבלעדי

 לצרכיה. בהתאם

  



 

 לפולין מסעות שירותי למתן מציעים רשימת הקמת הליך                                                              

 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778202, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778202, Fax. +972-3-9778794 

8  

 2  פרק

 המבוקשים השירותים הגדרת .2

 הינם כדלקמן: מהמציע המבוקשיםהשירותים 

ביצוע , יחידות הסמך וגופים ציבוריים לשם ממשרדי ממשלהמעת לעת מתקבלות בסוכנות הנסיעות בקשות 

כל של  רשימת מציעיםינת להקים מסעות לפולין בהתאם להנחיית נציבות שירות המדינה. הסוכנות מעוני

מסעות לפולין לרבות  ויכולות לספק שירותי 3בפרק  החברות העומדות בדרישות שיפורטו בהמשך

 השירותים כדלקמן:

 .שכר ובטיסות סדירות בחברות טיסה שרותי •

  .(בסוכנות הלקוח לדרישת בהתאם המלונות רמת) מלון בבתי לינה שרותי •

 .קבוצהה לגודל בהתאם הסעות שרותי •

 .ועוד גלוטן ללא, צמחוני, כשר מזון לדרישות אפשרויות כוללה הסעדה שרותי •

 .בפולין השלטונות לדרישת בהתאם מקומיים פולניים מדריכים •

 .שבמסלול לאתרים כניסה דמי תשלום •

 שמע מערכת, הגברה מערכת ,לטקסים נרות ,לטקסים פרחים, מינרלים מים: כגון נלווים שירותים •

 .ועוד כיבוד, התכנסות יחדר, אישית

 .וביטוח שכר כולל ישראלי מדריך •

 .נוסעים ביטוח •

 שירותי ייעוץ בנושאי מסלולי סיור. •

 .אחד ממציעכי ענבל אינה מתחייבת לרכוש את כל השירותים המבוקשים  יודגש* 

 "(השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים)להלן: "
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 3 פרק

 הסף תנאי .3

  כללייםתנאי סף  .3.1

 על כל התנאים הבאים:  באופן מצטברבעצמו מציע העונה הגיש הצעה רשאי ל

 עוסק או מורשה עוסק או שותפות( בע"מ/ )חברה תאגיד הינו המציע - משפטית  ישות 3.1.1

 .חודשים 12 לפחות וקיים לפולין מסעות שירותי במתן עוסק אשר בישראל  פטור

 הנדרשים בתוקף היתר ו/או יוןריש אישור, כל בידיו להחזיק המציע על - בתוקף רישיונות 3.1.2

 זה. הליך נשוא המבוקשים השירותים למתן דין כל פי על

 לפקודת ב' לפרק א' בסימן כמשמעותו להצהירו למלא המציע על - תצהירים נספח 3.1.3

 בסוף לחתום ',א בנספח המפורטים התצהירים על ,1971 - התשל"א חדש(, )נוסח הראיות

 חתימתו. אימות לצורך דין ךעור להחתים וכן מלאה בחתימה המסמך

 להיות המציע על -ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הרשעות והעדר כדין ספרים ניהול 3.1.4

 חוק" )להלן: 1976-התשל"ו ציבוריים, גופים עסקאות בחוק כנדרש האישורים כל בעל

 (."ציבוריים גופים עסקאות

 וכי רלוונטי( )באם מקורב מס ניכוי אישור להמציא המציע על - במקור מס ניכוי אישור 3.1.5

-על מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג

 .1976 -פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 במועד כי להתחייב המציע על - הרשעה ואי סודיות חובת עניינים, ניגוד העדר 3.1.6

 לשמירת יתחייב עניינים, מניגוד יימנע וכי עניינים בניגוד נמצא אינו הוא עמו ההתקשרות

 קודמות. הרשעות העדר על ויצהיר סודיות

 לקיים מחויב יהא עמו ההתקשרות במועד כי להתחייב המציע על - ביטוחי אישור קיום 3.1.7

 תקופת/ות ו/או ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת ממנו יידרשו אשר הביטוחים כלל את

 המוארכת/ות. ההתקשרות

 המבוקשים השירותים עבור שהתשלום לו ידוע כי מצהיר המציע - התשלום תנאי 3.1.8

 ,30 + שוטף של תשלום בתנאי בנקאית, העברה באמצעות לחודש אחת יבוצע שיוזמנו

 נוסף. גורם לאף לאו הסכום מלוא את בלבד למציע תשלם ענבל כאשר
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רשימת  במסגרת שמו לפרסום הסכמתו לתת המציע על - המציע שם לפרסום אישור 3.1.9

 של אחרים אינטרנט באתרי ו/או ענבל של האינטרנט באתר תפורסם אשר ,המציעים

 ישראל. מדינת

  :מקצועייםתנאי סף  .3.2

 המבוקשים השירותים כל את לספק יכולת בעל להיות מציע כל על - מקצועי ניסיון 3.2.1

 במלואם.

 .המבוקשים השירותים כל ובמתןלמציע ניסיון של לפחות שנתיים בארגון מסעות לפולין  3.2.2

 15לפחות שכללו  מסעות לפולין 15לפחות השנים האחרונות,  7במהלך  ,ביצע המציע 3.2.3

, את כלל השירותים המבוקשים ושהכילולילות בפולין  4לפחות  שנמשכונוסעים בקבוצה, 

 שכללומסעות לפולין  10השנים האחרונות, לפחות  4; המציע ביצע, במהלך לחילופין או

כוללים את כלל  שהכילולילות בפולין ו 4ות לפח שנמשכונוסעים בקבוצה,  15לפחות 

 השירותים המבוקשים.

 .בפולין השירותים ומתן זו התקשרות במסגרת החברה את המיצג בפולין מקומי סוכן 3.2.4

 כל לאורך ביממה שעות 24 -ו בשבוע ימים שבעה במהלך בתקלות לתמיכה אנושי מענה 3.2.5

 (.כיפור יום )מלבד השנה
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 4 פרק

 ההצעה מבנה .4

 צעההה מבנה .4.1

 שלהלן. 5כמפורט בפרק על ההצעה להכיל את כלל המסמכים 

 ההצעה על חתימה .4.2

 חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימהוב תיבות בראשי עמוד כל על יחתום המציע .4.2.1

 .התבקש בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע

 לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע .4.2.2

 .תוהצע

 ההצעה לוימי .4.3

 נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע .4.3.1

 זו בהזמנה הכלולים המסמכים גבי על ורק אך ולהגישה הצעתו את למלא חייב והוא

 נספחיה. על

 ההסכם בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל .4.3.2

 בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספת ידי על גותהסתיי כל ו/או ובנספחיו

   .תוהצע לפסילת לגרום עלולים אחרת, דרך
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 5 פרק

 הצעתו במסגרת להגיש המציע שעל המסמכים .5

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את 

 :להלןהכותרת המודגשת בכל תת סעיף כמצוין 

  ההזמנה מסמכי .5.1

 עמוד. בכל תיבות בראשי חתומים הנספחים לרבות ההזמנה מסמכי את להגיש המציע על

 יםתצהיר נספח .5.2

 להזמנה' א נספח הגשת 

, 1971 -בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א על המציע להצהיר כמשמעותו 

אמת את חתימתו על ידי ל וכן מלאה ימהבחת תצהירהלחתום בסוף למלאו כנדרש ועל התצהיר, 

 . עורך דין

 מס וניכוי ספרים ניהול על אישור .5.3

 (מס יועץ או "חרו ,שומה )פקיד ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו מורשה פקיד אישור

 הכנסותיו על לדווח נוהג ושהינו מלנהלם פטור שהוא או כדין חשבונות פנקסי מנהל שהמציע המעיד

 האישור על  .1975-ו"התשל ,מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות על חמדוו ושהינו

 .ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף להיות

 .במקור עותקים בשני כדין חתום - התקשרות הסכם .5.4

 

 למצגים המתייחסים נוספים מסמכים או/ו פרטים השלמות מהמציע דרושל הזכות למזמינה :כללית הערה

 ,לרשותו העומדים והאמצעים אמינותו, ניסיונו, מקצוענותו, לכישוריו בקשר לרבות, להזמנה בהתאם שניתנו

 קיומם את אחרת דרך בכל לבדוק וכן, ההתקשרות הסכםמסמכי ההזמנה ו פי-על התחייבויותיו ביצוע לצורך

 הפרטים את המזמינה לרשות יעמיד והמציע, הרשמיים הגורמים כל אצל בדיקה לרבות, ההשתתפות תנאי של

 . דין לכל בכפוף והכל כאמור בדיקה ויאפשר ל"הנ
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 6 רקפ

 ההצעות ובחינת ההצעות הגשת דרך .6

 ההצעה הגשת .6.1

 הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציע כי פירושה ההצעה הגשת .6.1.1

 מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם  תנאיה לכל הסכים ,העבודה מהות את

 מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים כל את בדק ,יהאפשר המידע

 במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט הבין לא או/ו ידע לא כי טענה כל מלהעלות

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך

 והכול נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת .6.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא

 נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים הנתונים, כלל כי חייבמת המציע .6.1.3

 המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו כי מתחייב המציע ומלאים.

 לאלתר. הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים מילוי כי למציע ידוע ופועלו.

 ההצעות בחינת רךד .6.2

 נה זו כדלקמן: פי הזמ-המזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על

)כולל בדיקת הימצאות כלל המסמכים הנדרשים ותקינותם  -  בדיקת המסמכים הנדרשים שלב א'

 (. וקבלת ההשלמות בקשת השלמות במקרה הצורך

. המזמינה כפי שהוגדרו אם ההצעות עומדות בתנאי הסףבהמזמינה תבחן  - תנאי סף ' בשלב 

ו/או כל הצעה שלא צורפו אליה כל רשאית לפסול כל הצעה שלא עמדה בתנאי הסף 

מידע לא נכון או לא מכיל המסמכים הנדרשים ו/או אם יתגלה כי פרט מפרטי ההצעה 

 מלא.

ועמדה בכל דרישות ההליך תוכנס  הצעה אשר עמדה בתנאי הסף  -בחירת המציעים  'גשלב 

 .מציעיםהרשימת ל

  .ס הצעתוסטטולמציע לגבי  השליחת הודע -ה הודעשליחת       ' דשלב 
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 ההזמנה מסמכי הפצת איסור .6.3

 ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל .6.3.1

 לצלמם, לשנותם, להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת תוהצע הגשת לשם

 .כלשהי אחרת למטרה בהם להשתמש או לאחר להעבירם

 ההליך תוצאות על הודעה .6.4

 כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההליך תוצאות על הודעה .6.4.1

 מעןל .זמנהלה א' בנספח המציע שציין האלקטרוני הדואר בכתובת אוו/ ,תםבהצע

 והיא ,ההליך תוצאות בדבר הודעה לכל תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר  ספק הסר

 פי על וא"לבד ו/או בכתב נמסרה אם אלא שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא

 המזמינה את לחייב כדי ההליך בתוצאות אין כי בזאת מובהר כן זה. סעיף הוראות

 שיהיו. הזמנותה ובהיקפי עתידיות פרטניות בפניות לצאת
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 7 פרק

 המציע התחייבויות .7

 המציע עובדי .7.1

 עובדים הינם ,הפרטניות הפניות לרבות זה מכרז ביצוע לצרכי עובדיו כל כי מתחייב המציע

 כל פי לע פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא מציעה של הארגונית במסגרת עסקיםומו

 מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען .חוק מכל כמתחייב ההעסקה חוקי

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו ו/או המציע לבין השירותים

 .שהוא פןואו צורה

 

 ידו על המועסקים כלפי המציע אחריות .7.2

 המציע יהיה כן והנזיקין. העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע

 למטרות ידו על המועסקים ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידיו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו

  וישפה יפצה כלשהו, מעשה לעשות או בחבות, לשאת כדין, ענבל תחויב האמור אף על אם זה. הסכם

ובלבד שניתנה למציע  ,ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה

 .הזדמנות להתגונן כמקובל, במידה והדבר יתאפשר

 

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת .7.3

 ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי כלב המזמינה את לעדכן מחויב המציע

 השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש הנתונים

 זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים מתן לגבי

 הבלעדי הדעת שיקול יהיה למזמינה לעיל, כאמור ישינו לגבי מהמציע בכתב הודעה קבלת לאחר

  מהמציע. המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרותה זה ובכלל לפעול כיצד להחליט

 זכויות הסבת איסור .7.4

 חובותיו את או זכויותיו את בעקיפין, או במישרין לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו המציע

 ענבל. של ומראש בכתב הסכמה ללא ן,חלק או כולן זה, הליך תנאי לפי

 סודיות שמירת .7.5

 הפניות במסגרת אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מטעמו עובד כל ובשם בעצמו מציעה

 ידיעה כל מציע ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא .המבוקשים השירותים וביצוע פרטניותה

  .לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור
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  ביטוח .7.6

 פנייה לאותה הספציפיים הביטוחים כל את מורשה מבטח אצל לרכוש מתחייב זוכהה המציע

 כל את כוללים כשהם לענבל ולהציגם מ"בע לביטוח חברה ענבל ולטובת לטובתו ,תחרותית

 שיידרשו. והתנאים הכיסויים

  8 פרק

 כלליים תנאים .8

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של הארגונית המסגרת .8.1

 מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו/או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 שהוא. ואופן צורה בשום

 ענבל ליווי .8.2

  .ומטעמ מי ו/או ענבל נציג ע"י ילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלי

 השיפוט סמכות .8.3

 מהליך הנובעת תביעה בכל וא זה, להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה זה,

 בלעדיות העדר .8.4

 השירותים לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא הסכםוחתימה על ה הזוכים המציעים הצעת קבלת

 לביצועים /אחר עם להתקשר, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל, עת בכל רשאית תהיה וענבל

 .השירותים

 

 

 

 בכבוד רב,            

 מ"בע לביטוח חברה ענבל                                                     
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 נספח א' להזמנה - מסמך תצהירים
 

 שירותי מסעות לפוליןלמתן  מציעיםהרשימת בבקשה להיכלל 

 

הדפיסו, להחתימו ולא בכתב יד. לאחר מילוי הטופס יש ל באמצעות מחשב: תצהיר זה יש למלא הערה כללית

 אין לשנות ו/או למחוק את הכתוב בתצהיר זה. כדין ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

 

__________________, ת.ז. __________________ מורשי  -אני הח"מ, ________________, ת.ז. ו

ים בזה (, מתכבד/"מציע"ההחתימה מטעם ____________________, ח.פ./ ע.מ. ____________ )להלן: 

סוכנות  עבור מסעות לפולין למתן שירות רשימת מציעיםלהגיש תצהיר מטעם המציע במסגרת ההליך להקמת 

 25/2017הליך מס'  בהתאמה(, "ענבל" ו/או "המזמינה")להלן:  לביטוח בע"מענבל חברה הנסיעות הממשלתית ב

 (."הליך"ה)להלן: 

 

, הנני כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשהעלי להצהיר את האמת וכי אהיה כי לאחר שהוזהרתי 

 בכתב כדלקמן: מצהיר בזאת

 :פרטי התקשרות של המציע .1

  ______________________________________________: ___המציעשם  .1.1

  ____________________________________ומספר:  המציע : רחובכתובת  .1.2

 ________ ת.ד. ___________ עיר:____________________  מיקוד : ____ .1.3

 _  ____________________________________________ טלפון של המציע: .1.4

 ____________________________________________   איש קשר במציע: .1.5

 ______________: ________________של איש הקשר במציע מס' טלפון נייד .1.6

 _    __________________________________________ מס' פקס של המציע: .1.7

 ____________________: _______________להתכתבויות  עם המציע דוא"ל .1.8

 

לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד תשלחנה הודעות ותכתובת מהמזמינה לרבות הפניות התחרותיות 

 .העתידיות נשוא השירותים המבוקשים
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 פרופיל המציע:  .2

  .המבוקשים השירותים בתחוםהמציע יש לתאר את פרופיל ופעילות 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 תנאי סף מקצועיים -תצהיר  .3

 המבוקשים השירותים כל את לספק ביכולתו אשר עימקצו ניסיון בעל המציע כי מצהיר הנני .3.1

  במלואם.

מתן כל השירותים בלמציע ניסיון של לפחות שנתיים בארגון מסעות לפולין והנני מצהיר כי  .3.2

 המבוקשים.

 : מחק את המיותר -אנא ציין את הניסיון הרלוונטי לסעיף זה  .3.3

 לפחות שכללו לפולין מסעות 15 לפחות, האחרונות השנים 7 במהלך, ביצע המציעמצהיר כי  הנני •

 .המבוקשים השירותים כלל את שהכילוו בפולין לילות 4 לפחות שנמשכו, בקבוצה נוסעים 15

 לחילופין, או

 לפחות שכללו לפולין מסעות 10 לפחות, האחרונות השנים 4 במהלך, ביצע המציע כי מצהיר הנני •

 .המבוקשים השירותים כלל את לושהכיו בפולין לילות 4 לפחות שנמשכו, בקבוצה נוסעים 15

 .להלן 4 בסעיף בטבלה כמפורט הכל

 השירותים ומתן זו התקשרות במסגרת המציע את המיצג בפולין מקומי סוכן קיים כי מצהיר הנני .3.4

 .בפולין

 שעות 24 -ו בשבוע ימים שבעה במהלך בתקלות לתמיכה אנושי מענה למציע קיים כי מצהיר הנני .3.5

 (.כיפור יום מלבד) השנה כל לאורך ביממה
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 לעיל 3.3בהתאם לסעיף  -פירוט המסעות  .4

לעיל. אנא הוסף  3.3אשר השתתפו במסעות המצויינים בסעיף  קבוצותשמותיהם של האת אנא ציין 

 פרטי איש קשר של הקבוצה.

 כמות המסע תאריך 'מס

 משתתפים

 לילות' מס

 בפולין

 אישמס' טלפון של  השירות מקבלשם 

 קבוצהקשר ב
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 תצהיר כללי .5

שיון עסק תקף מהרשות המקומית לניהול עסקיו, ובעל יהמציע מחזיק ברהנני מצהיר כי  .5.1

 . 1976 -האישורים הנדרשים על פי עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו

מצהיר כי המציע הינו תאגיד )חברה בע"מ או שותפות( או עוסק מורשה אשר עוסק  הנני .5.2

 .מסעות לפוליןל םשירותיספק : בשירותים המבוקשים

 .המציע מחזיק בכל רישיון או היתר הנדרשים לו על פי דין לצורך מתן השירותים נשוא הליך זה .5.3

ר האינטרנט של ענבל ו/או באתרי באת יפורסםהנני מאשר ונותן בזאת את הסכמתי כי שם המציע  .5.4

אינטרנט אחרים של מדינת ישראל, ויהיו פתוחים לעיון הציבור. וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 ולכל דין. 1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  16

לעמוד בתנאי הסף כמוגדר  הספקמתן השירותים המבוקשים יהא על בשינוי בכל הנני מצהיר כי  .5.5

 יהא כפוף למתן אישור בכתב ומראש של ענבל. י השינובהליך זה ו

וכי קראתי את מכתבי ההבהרות, ככל שאלו  והבנתי את פרטי ההליךהנני מצהיר כי קראתי  .5.6

מבוקשים במסגרת וכי ידועים וברורים לי התנאים והשירותים ההתפרסמו במסגרת ההליך, 

 הליך זה.

ות לקבלת השירותים ואינו מבטיח הזמנת מקדמי לביצוע התקשרוי ידוע לי כי הליך זה הינו הליך .5.7

. וכי ביצוע ההתקשרויות, לאחר רשימהרציף מהמציעים אשר יכללו ב השירותים בכלל או באופן

  .ברשימהיהיה בכפוף לקיום הליכים תחרותיים בין המציעים  מציעיםהרשימת הקמת 

מתן מהות  אתנתי , הבמבוקשיםעומד בתנאי הסף ה הנניכי על ידי משמעה הגשת ההצעה  .5.8

את  תי, קיבלי זוהצעת תטרם הגש. כמו כן מצהיר כי לכל תנאי ומסכים, השירותים המבוקשים

כל טענה כי לא אין לי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך  תימלוא המידע האפשרי, בדק

 ו.פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה,  על כל פרטיו וחלקי נתיו/או לא הב תיידע

הנני מצהיר כי יש לי הידע, הניסיון  .ביכולתי להציע את כלל השירותים המבוקשים המפורטים .5.9

 והכישורים הנדרשים לתת את השירותים המבוקשים, בזמינות גבוהה כלפי המזמינה.

והכול בלא שינוי ו/או ו על נספחיההליך מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  מיהגשת הצעה מטע .5.10

 .תוספת
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כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי הינם משקפים הנני מתחייב  .5.11

באופן מהימן, תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים עלול להוות 

 עילה לפסילת הצעתי לאלתר.

עות ונמסרו לצורך הגשת הצהינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ההליךכל מסמכי ידוע לי כי  .5.12

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או  בהליך זה וכי איני

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

מהמועד  מיםי)תשעים(  90הצעה שהוגשה, על כל צרופותיה, תעמוד בתוקפה במשך ידוע לי כי ה .5.13

 בו הוגשה ההצעה. 

ליך לפנייה תחרותית שתתבצע נשוא כי במידה ואבחר כמציע זוכה בהמתחייב : הנני ביטוח .5.14

אשר יידרשו למשך כל תקופת הביטוחים השירותים המבוקשים אהיה מחויב לקיים את כלל 

  ההתקשרות ו/או תקופת/ות ההתקשרות המוארכת/ות.

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום התחייבות 

 ידו על שיועסקו העובדים גביל ההתקשרות תקופת בכל לקיים מתחייב המציע כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 שהם כפי, להלן המפורטים העבודה בחוקי, זה ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים במתן

 או/ו ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות, לעת מעת שישונו כפי או/ו ההסכם חתימת בעת

 .המוארכת ההתקשרות תקופת

 .1959 - ט"תשי, התעסוקה שרות חוק •

 .1959 - א"תשי, והמנוחה העבודה שעות חוק •

 .1976 - ו"תשל, מחלה דמי חוק •

 .1950 - א"תשי, שנתית חופשה חוק •

 .1954 - ד"תשי, נשים עבודת חוק •

 .1965 - ו"תשכ, ולעובד לעובדת שווה שכר חוק •

 .1953 - ג"תשי, הנוער עבודת חוק •

 .1953 - ג"תשי, החניכות חוק •

 .1951 - א"תשי( לעבודה החזרה) משוחררים חיילים חוק •

 .1958 - ח"תשי, השכר הגנת חוק •
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 .1963 - ג"תשכ, פיטורין פיצויי חוק •

 .1995 - ה"תשנ(, משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק •

 .1987 - ז"התשמ, מינימום שכר חוק •

 .2002 - ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק •

 .1959 - ט"תשי, התעסוקה שירות חוק •

  ציבוריים גופים עסקאות חוק פי-על יעמצ תצהיר .6

 :כי בזאת מצהיר הנני

"( החוק: "להלן, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) ההתקשרות למועד עד

 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו לא( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתם) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ, מציעה

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין עבירה) עבירות משתי

 (.31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 :או

 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו( לחוק' ב2 בסעיף כהגדרתו) אליהם זיקה ובעל מציעה מעובדי א"כ מציע,ה

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור) זרים עובדים חוק לפי עבירה - זה לעניין עבירה) עבירות משתי

 אולם(, 31.10.2002 יום לאחר שנעברה, 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי או 1991-א"התשנ(, הוגנים

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות שנה חלפה ההתקשרות במועד

 עניינים מניגוד עלהימנ התחייבות .7

 עם השירותים מתן תקופת במהלך, ולא יהיה למציע, ו/או למי מטעמו שאין ומתחייב מצהיר הנני .7.1

 להעמיד שעלולים אחרים קשרים או עסקיים קשרים, שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד ענבל

  . כאמור עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב אותי

 עלול המציע, או מי מטעמו שבשלם מצב או נתון כל על מידי באופן למזמינה להודיע חייבמת הנני .7.2

 . האמורים המצב או הנתון לי היוודע עם מיד, עניינים ניגוד של במצב להימצא

 סודיות לשמירת התחייבות בדבר תצהיר .8

 של רתוצ שהוא המידע את או לידיעתי שיובא המידע את לשמור  ענבל כלפי מתחייב הנני .8.1

 ורק אך שימוש בו ולעשות, מוחלטת בסודיות ענבל עם התקשרותי במסגרת שאתן ההליכים

 . ענבל ידי על שייקבעו כפי הנדרשים השירותים מתן לצורך
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 למסור, להודיע, להעביר, לפרסם לא מתחייב הנני, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, ספק הסר למען .8.2

ין במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר סיום ב המידע את אחר אדם כל לידיעת להביא או

 ההתקשרות ביני לבין ענבל.

הנני מתחייב שלא להשאיר ברשותי כל עותק ממסמך או כל חומר אחר הקשור במתן השירותים  .8.3

למעט נתונים , המבוקשים הן במהלך תקופת ההתקשרות והן בתום תקופת ההתקשרות עמה

 .פי חוק-שאהיה חייב לשמור על

י ידוע לי כי אי מילוי התחייבות ע"פ מסמך זה, מהווה עבירה לפי חוק דיני העונשין הנני מצהיר כ .8.4

 .1977 –)בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים(, תשל"ז 

הנני מתחייב לגרום לכך, שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיי, מנהליי, ועובדים אחרים  .8.5

 מטעמי.

 קודמות הרשעות העדר בדבר תצהיר .9

ני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירה כנגד בטחון המדינה, או בגין עבירה הרי 

)כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, או  ישנושאה פיסקאל

, למעט 1977 -של"זלחוק העונשין, הת 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290בגין עבירות לפי סעיפים 

 -עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

1981. 

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותיי במרשם  

 .1981 -הפלילי על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים תשמ"א

כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מידע כאמור כמו  

 לעיל. הסכמה זו תהא תקפה מיום הגשת הצעתי ובמשך כל תקופת ההתקשרות עם המזמינה.

 כדין המוחזקות בתוכנות שימוש בדבר תצהיר .10

 ;כדין ייד על המוחזקות כנותבתו ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמשמתחייב  הנני 

 רישיונות בתוקף .11

כל אישור, רישיון ו/או היתר בתוקף הנדרשים על פי כל דין למתן  הנני מצהיר כי הנני מחזיק בידי

 השירותים המבוקשים נשוא הליך זה.
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 :החתימה של המציע המורש .12

_______________  __________________   _________________  

  .ז.ת מס'     תפקיד בחברה/תאגיד משפחה                שם פרטי ו

______________   __________________   _________________  

  מס' ת.ז.                 תפקיד בחברה/תאגיד שם פרטי ומשפחה                 

 

בדרישה להמציא אלי נות שיקול דעתה הבלעדי, לפבכפוף ל, הזכותמזמינה אני מצהיר כי אני יודע כי ל .13

 רשימתלמידע שניתן במסגרת הרישום למידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 

 המציעים.

 :ולראיה באתי על החתום     

 

 

 

 

 

 אישור

_____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ___________

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

_____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה 

 קבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה על תצהיר זה בפניי.  לעונשים ה

 

 

___________            ______________________            _______________ 

 הדין-חתימת עורך                     תאריך                       חותמת ומספר רישיון עורך דין      

 

 

 

 

 

____________________ __________________ 

 שם וחתימת המציע    תאריך               
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 נספח ב'

 הסכם התקשרות
 

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

 ;מצד אחד 
 שם הספק: ________________ ל ב י ן :

 ח.פ./ע.מ: ________________  
       :כתובת 
 ("ספק"ה)להלן:  
 ;מצד שני                                                                                                                  

  

"( במסגרת הליך פומבי שמספרו רשימהההגיש בקשה להיכלל ברשימת מציעים )להלן:"והספק  והואיל

למתן שירותי מסעות לפולין לסוכנות הנסיעות הממשלתית המנוהלת בענבל חברה  25/2017

-יסומן ככחלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן  המצורפים ליךהלביטוח בע"מ כאמור במסמכי ה

 "(;נספח א' להסכם"

והספק מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, המיומנות והיכולת לבצע עבור ענבל את מכלול  והואיל

 להסכם באופן מלא ושלם וברמה מקצועית גבוהה; נספח א'השירותים המבוקשים המפורטים ב

לבצע עבור ענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנאים  והספק מעוניין והואיל

 המפורטים בהסכם זה לעיל ולהלן;

 וענבל מעוניינת לקבל מהספק את השירותים המבוקשים, הכול כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן;  והואיל

הצדדים והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  

 ויחסיהם המשפטיים בקשר לביצוע השירותים המבוקשים;

 וענבל מעוניינת לקבל את השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה; והואיל

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הסכםהמבוא ל 1.1

 ן פרשנותו.יא תהיה להן כל נפקות לעניזה נעשו למען הנוחות בלבד ול הסכםהכותרות ב 1.2

 זה על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הסכם" הכוונה להסכםבכל מקום בו יופיע המונח "ה 1.3

  הנספחים המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.4

 
 לרבות כלל הנספחים להסכם זה.  הפנייה להקמת רשימת ספקיםמסמכי  - 'א נספח
  .ביטוחים קיום אישור -'ב נספח

 
 

 הגדרות .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות הבא:

 כהגדרתו בכותרת.  -"הספק" •
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 ענבל חברה לביטוח בע"מ ו/או מדינת ישראל.  -"ענבל" •

 . 25/2017רשימת המציעים שהוקמה מכח פנייה שמספרה  -"הרשימה", "רשימת מציעים " •

 בהסכם זה.  כהגדרתם -"בוקשים"השירותים המ •

מנהלת סוכנות הנסיעות  - ו/או "האחראי על ההתקשרות" ״אחראי מטעם ענבל על ביצוע ההסכם״ה •
 כך; מטעמה לשם שימונה מי כל בענבל או

   .הארכות, אם תהיינה לרבותזה  להסכם 5בסעיף התקופה המפורטת  -"תקופת ההסכם"  •

(, ידיעה, מסמך, תכתובת,  תוכנית, נתון, מודל, know- howע )(, ידinformationכל מידע ) - "מידע" •
חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימוש ידיעות בצורה 
חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת בין שהתגבש לכדי תוצר שימושי ובין 

שירותים הקשור במישרין ו/או בעקיפין ל גרת תהליך הכנת תוצר שימושישהוא תוצר ביניים במס
 בחזקת מצוי שהיה( ב) או הכלל נחלת הפך או שהיה( א) ולמעטהמבוקשים, לתוצריו ולשימוש לו נועד 

 הודיע והמציע' ג צד ידי-על למציע שנמסר( ג) או המזמינה ידי-על לגילוי קודם מטעמו מי או/ו המציע
 .דין פי-על נדרש גילויו אשר( ד) או, הלמזמינ כך על

כל מידע אשר יגיע לידי הספק בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך  - "סודות מקצועיים" •
ענבל מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר ע"י 

כל אחד מהנ"ל, ולרבות מידע שהוא סוד מסחרי מדינת ישראל או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו של או 
, למעט מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או מידע שיש 1999 -כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 ביצוע הסכם זה . או סוד מקצועי שהיה ידוע לספק טרם למסור על פי כל דין

, זכויות לפי חוק 2007-ס"חלרבות זכויות על פי חוק זכות יוצרים, התש - "זכויות קניין רוחני" •
, זכויות על פי פקודת 1972 -, זכויות לפי פקודת סימני מסחר, תשל"ב 1967 -הפטנטים, התשכ"ז 

"סוד  -, זכויות ב1999 -הפטנטים והמדגמים, זכויות על פי חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס 
 במידע שאינו נחלת הכלל. , וזכויות אחרות1999 -מסחרי" לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט 

 לתי חוזר, תקף ובלתי ניתן לביטולרישיון שימוש ב -ביחס לזכויות קניין רוחני  - "רישיון שימוש" •
ידי הספק במסגרת השירותים -כפי שאלו יסופקו על ,בבעלות צד ג'למעט תוכנת מדף ותוכנה ש

הספק או של יצרן התוכנה, שימוש הסטנדרטיים של שיון היבהתאם לתנאי ר אשר יסופקו, המבוקשים
 .בהתאמה

 

 מהות ההתקשרות .3

בהסכם השירותים המבוקשים כאמור  קבלת לצורך, בלעדי לא באופן, הספק עם בזאת מתקשרת ענבל 3.1
 .זה

 הספק נרשם לרשימת המציעים למתן שירותי מסעות לפולין. 3.2

ימה, באיכות היקף השירותים שיסופקו ע"י הספק לענבל תלוי, בין היתר, בכמות המציעים ברש  3.3
 השירות, בהצעות המחיר אשר יתקבלו מהספק ובשיקול דעתו של הגורם המקצועי בענבל. 

 כלל את מהספק להזמין ענבל את לחייב כדי זה בהסכם אין כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 3.4
ת חלק בכל מקרה בו ענבל תחליט על קבל. מסוים בהיקף או/ו בכלל בהסכם זה כאמורהשירותים 

 והספק מוותר בזה על כל טענה ו/או עילה כנגד ענבל. ים המבוקשים מהספק מהשירות

 וזאת ם נוספיםיגם מספק שירותים לקבל הזכות את לעצמה שומרת ענבל, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 3.5
 ראוי טעם מכל או רגישותו, ענייןה מורכבות או מיוחדת מומחיות עקב מיוחדים או חריגים במקרים

 .אחר

 לפי, אחר ספק לטיפול ולהעבירו, הספק מידי להוציא שירות אחד או יותר, רשאית ענבל, וןבכל רגע נת 3.6
השירות או  שהעברת סבורה שבעטיין מיוחדות נסיבות ועקב לצרכיה ובהתאם הבלעדי דעתה שיקול

 מכל או, עניינו רגישות מורכבותו או או היקפו או גודלו או הנדרשת המומחיות עקב בין העניין חיונית
 אי קיימת בו במקרה, כאמור הספק או עניין מידי שירות. כן רשאית ענבל  להוציא אחר ראוי טעם

או /השירות או העניין ו לאופן קשוראו /ו מקצועיותו זה ובכלל מניהולו ע"י הספק שלה רצון שביעות
 30במידה והספק יוצא מהרשימה תשלח אליו הודעה השירותים.  מתן מאיכות רצון שביעות חוסר

 הזדמנות להשמיע את טענותיו.תינתן לו ימים מראש וכן 
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 התחייבויות הצדדים  .4

 :מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כלפי ענבל כדלקמן ספקה

"( אצל גופים היתרים" -רישומים )יכונו להלן האישורים, והסמכות, השיונות, הירהכל ההיתרים,  .4.1
נתקבלו ו/או נעשו  הספקזה על ידי  הסכם הנדרשים לצורך חתימתאו אחרים ממשלתיים או ציבוריים 

 כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור. תהוהינם בתוקף מלא ולא נעש

קרא את תנאי הסכם זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו התנאים והדרישות שבהסכם זה ונספחיו  כי .4.2
פי הדרישות והתנאים המפורטים והוא מבין ומסכים להם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על 

 בצורה מעולה ובהתאם לכלל דרישות ענבל. בהסכם זה

 כשם שיימסרו לו מענבל. בהתאם להנחיות העבודה  לפעול .4.3

השירותים המבוקשים, והוא כלל כי הוא בעל הידע, היכולת, כוח האדם והניסיון הדרושים לשם מתן  .4.4
 מקצועית מעולה.  מתחייב לבצעם ברמה של מיומנות, נאמנות, וזהירות

מתחייב לאפשר לענבל או מי מטעמה, מעת לעת ולפי דרישה, לבחון את טיב השירותים כי הוא  .4.5
 המבוקשים ולהעביר לענבל כל חומר הקשור למתן השירותים המבוקשים.

לענבל, אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  להעביר .4.6
וכן אישור כדין בדבר ניכוי מס במקור. בהעדר  1976 -ונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו ניהול חשב

 אישורים הנ"ל תהיה ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות המס את המגיע להם כחוק מהתמורה הנ"ל
 ובכל מקרה הספק מצהיר כי ידוע לו כי ענבל לא תחתום על הסכם זה עד להצגת האמור. 

אין כל מניעה, בין על פי הסכם זה ובין על פי דין ובין אחרת, להתקשרותו עם ענבל כי למיטב ידיעתו  .4.7
 על פי הסכם זה ולמתן השירותים המבוקשים על ידו.

 בעלי השליטה או כל עובד אחר מטעמו -או בחברה ציבורית השותפים , ולמיטב ידיעתוהוא כי .4.8
 מטעמומי  אוך וכי לא יעמיד את עצמו כיום במצב של ניגוד עניינים או חשש לכ יםאינם נמצא/ואינ

במצב של ניגוד עניינים או חשש לכך עם ביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וימנע מכל מעשה אשר 
ו יתיובהתאם להתחייבוו כמפורט בהסכם זה  הכלעלול לפגוע בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה 

 בתצהיר המצורף כחלק מההסכם. 

לאלתר, בכל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים או חשש לניגוד בוא לידיעתו, ככל וילהודיע לענבל,  .4.9
 עניינים כלפי ענבל ו/או המדינה.

 כי האמור לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. וידוע ל כי .4.10

לשמירת סודיות  מי מטעמואו /ו הספקלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבותו של  .4.11
 בתצהיר המצורף.  הםל נספחיו ובהתחייבויותיכאמור בהסכם זה ע

כפי שיתעדכנו מעת לעת, בכל הנוגע לקיום הוראות  -מתחייב למלא אחר הוראות כל דין  הספק .4.12
 הסכם זה ומתן השירותים המבוקשים על פיו. 

ידאג להתעדכן בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בתחום מומחיותו הקשור למתן   הספק .4.13
 . לענבלעל פי הסכם זה על מנת שיוכל ליישמם במסגרת ביצוע התחייבויותיו  םהשירותים המבוקשי

 

 ההתקשרות  תקופת .5

( מיום חתימת מורשי החתימה בענבל שנים שלוש) חודשים 36 בתתקופת ההתקשרות עם הספק תהיה  .5.1
 על ההסכם. 

 24 -ההתקשרות ב תקופתלענבל בלבד תעמוד הזכות להאריך את  -ההתקשרות תקופת הארכת .5.2
תקופת (, כולם או חלקם והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וצרכי )ולהלן: "שנתייםחודשים נוספים )

 "(. המוארכת ההתקשרות

הצעת מחיר  לרבות, במלואםבתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כלל התנאים האמורים בהסכם  .5.3
 הספק. 
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 תמורה .6

 אשראה ומוחלטת של הסכום מל סופית תמורה לספק תשולם, המבוקשיםהשירותים  ביצוע בעבור .6.1
 .מענבל, תשלח אם, אליו תשלח אשר התחרותית בפנייה ויזכה במידה הספק של המחיר בהצעת יצוין

 התשלומים ביצוע דרך .6.2

 30שוטף + התשלום עבור השירותים יבוצע אחת לחודש באמצעות העברה בנקאית בתנאי תשלום של 
כאשר ענבל תשלום את מלוא הסכום  בענבל, ואישורה באגף הכספים לתשלום החשבונית הגשת מיום

 לספק ולא לאף גורם נוסף.

מובהר בזאת כי התמורה המפורטת בפרק זה הינה סופית ומוחלטת וכוללת בתוכה את כלל הוצאותיו  .6.3
בשל ביצוע ו/או נוספת כל תשלום או הטבה אחרת היה זכאי לקבל לא י האפשריות של הספק והספק

טלפון, או של צד ג',  -מוצר ו/או שירות ל נסיעה, תשלומים בעד הוצאות, לרבות שירותים המבוקשיםה
והספק מוותר וויתור מוחלט בגין כל טענה ו/או  וכיוצא באלה דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל

 עילה ו/או דרישה בעניין זה.

עם הספק  מבלי לגרוע מהאמור בפרק זה, ענבל שומרת לעצמה את הזכות, בנסיבות מיוחדות, להגיע .6.4
להסכמות בנוגע לאופן תשלום התמורה שיהיו שונות משיטת התשלום המפורטת לעיל ובלבד שהללו 

 יהיו בכתב.

 

 הגדרת השירותים המבוקשים  .7

 ספק יציע שירותי מסעות לפולין.ה .7.1

 '(.נספח א) הליךל 3-ו 2הגדרת תנאי הסף והשירותים המבוקשים מפורטים בפרק  .7.2

בצורה הטובה  ו בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים מעת המזמינההנדרש ממנספק יבצע את כלל ה .7.3
 והאיכותית ביותר בין היתר תוך התחשב בצרכי ענבל ובכפוף להוראותיה. 

 
 (."השירותים המבוקשים")להלן וביחד:  

 

 ספק כקבלן עצמאימעמד ה .8

כקבלן ספק ה יוגדר ויפעלזה  הסכםעל פי  השירותים המבוקשיםביצוע בכי  את,מובהר ומוסכם בז .8.1
"(, לא המדינהוצוותו לבין ענבל ו/או כל גוף ציבורי ו/או ממשלתי אחר )וביחד :" הספקבין , ועצמאי

 .השירותים המבוקשים נשוא הסכם זהיחסי עובד ומעביד בגין ביצוע מתקיימים ולא יתקיימו בעתיד 

לום אחר לכל גוף ו/או כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או אגרה ו/או תשבשא יי ספקה .8.2
רשות ממשלתית ו/או עירונית ו/או אחרת ו/או שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין 

 ו/או עקב קבלת תמורה בגינן.ביצוע השירותים המבוקשים עקב 

מתן השירותים עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי ספקה .8.3
ובכל התשלומים המגיעים להם ו/או מהם ו/או החלים עליהם על פי כל דין. למען הסר ים המבוקש

על . בגין כךתשלום כל בשום אופן ב תחייב המדינה לא תישא ולא תהאכי  ,מובהר ומוסכם בזהספק 
ו/או  ספק ו/או לצד ג' לרבות צוותו ועובדיובתשלום כלשהו לאף האמור לעיל ובמידה ותחויב המדינה 

בגין כלל הוצאותיו, לרבות אלך לא רק: הוצאות  ישפה אותו הספק שיפוי מלאלכל אדם אחר כאמור, 
 הראשונההתשלום  עם דרישתמיד  משפטיות, הוצאות ריבית וכל הוצאה אחרת, ללא יוצא דופן,

 "(.ההחזר)להלן: "

לנכות ו/או לקזז את  שאיתמבלי לפגוע בזכויותיהם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, המדינה תהא ר .8.4
 זה הסכםעל ידו כאמור ב השירותים המבוקשים שיינתנובגין  ספקסכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל

וכן תינתן לו הזדמנות  ימים מראש ובכתב על כוונתה לעשות כן 14ובלבד שניתנה לספק הודעה בת 
 .להשמיע את טענותיו

נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על  בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין ספקה .8.5
 לצוותו, עובדיו, ובכל הקשור בנתינת השירותים המבוקשים.פי כל דין 

 כן. דין כל והוראות הנזיקין, העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד ספקה .8.6
 ידו על המועסקים ידי ועל נכסיוו רכושו בגין או, ידו על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו ספקה יהיה
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 יפצה, כלשהו מעשה לעשות או, בחבות לשאת, כדין ענבל תחויב האמור אף על אם. זה הסכם למטרות
 .ענבל של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן ספקה כך על אותה

 

 

 לצדדים שלישיים הסבת ההסכם .9

לצד  ויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן,מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבהספק  .9.1
ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא  שלישי,

תהיה  האחראית על ההתקשרותלכך מראש ובכתב. ה של האחראית מטעם ענבל קיבל את הסכמת םא
א ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהי או רשאית לסרב

 בתנאים שתמצא לנכון.

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לצדדים  ענבל תהא .9.2
שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף צדדיים שלישיים בכל אופן שתמצא לנכון 

ובלבד שזכויות הספק לפי הסכם זה לא  יותיה על פי הסכם זהושימוש בזכו בביצוע התחייבויותיה
 תיפגענה.

 

 והיעדר ניגוד עניינים שמירת סודיות .10

וכל דין  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  118 -ו 117זה חלות הוראות סעיפים הסכם מובהר בזה כי על  .10.1
 הסכםל א'בנספח   אחר שיבוא במקומו. הספק חתם על הצהרה לשמירת סודיות על  פי הנוסח הרצ"ב

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה כי מצהיר שידוע לו  ספקזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ה
 .1977-עבירה לפי פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז עלול להוות

חת המידע במערכת זה, מתחייב הספק לשמור על נוהלי אבט הסכםבמסגרת ביצוע התחייבויותיו לפי  .10.2
, ולעשות כל הנדרש ממנו, כמחזיק, מפעיל ומתחזק מערכת מחשוב להנחיות ענבל וכל דיןבהתאם 

 ומאגר מידע, לצורך אבטחת מערכת המחשוב והמידע.

ינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות המידע לרבות אמצעים סבירים במשרדו לשמירה  הספק .10.3
 על חומרים רגישים.

ספק או מי מטעמו חובה על פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו בסוד לפי ההסכם, אם תחול על ה .10.4
וכל להפנות בקשה לערכאה המתאימה בקשה לצו ת ענבלבאופן מיידי, כך ש ענבלהוא יודיע על כך ל

על זכויותיו לגבי  היוותר ענבלחיסיון ו / או צו מניעה לשימוש במידע. אם לא יינתן צו כאמור או אם 
ע מסוים, יהיה רשאי הספק לגלות את אותו חלק מהמידע הדרוש על פי דין ויעשה כל שביכולתו מיד

 על מנת שהמידע הנמסר יישמר בסוד.

מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות שבסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן במקרה של ביטול  .10.5
שרת הפרת ההתחייבויות כולן או אלא אם נתנה ענבל הודאה מפורשת וחתומה בכתב המא זההסכם 
 חלקן.

בנוגע לכל מידע שהובא לידיעתו במסגרת מתן השירותים  על סודיותמתחייב לשמור הספק  .10.6
ו/או כל אדם  המבוקשים. כמו כן, הספק מתחייב כי צוות היועצים מטעמו, וכן כל עובד אחר מטעמו

אשר יקחו חלק בביצוע "( עובדיוד: "ו/או גוף ו/או שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביח
בכל הנוגע לחומר בכתב ו/או בעל פה שיגיע ישמרו בקפדנות על סודיות השירותים המבוקשים 

לידעיתם, לרבות, שיחות, מסמכים, ניירות עבודה, חוות דעת, נתונים וכל מידע אחר אליו הם ייחשפו 
 סודיידיעה ו/או מידע כל למסור שלא  כמו כן, מתחייב הספק ,תוך כדי ביצוע השירותים המבוקשים

תוך  מעבר לביצוע השירותים המבוקשים לעשות בו שימושעל ידי ענבל ולא  לכךלאדם שלא הוסמך 
 "(. המידע, לפניה או לאחריה )להלן: "ההתקשרותתקופת כדי 

או כל הספק מתחייב לשמור בסוד כל מסמך, תוכנית, שרטוט, תוכנה, הוראות עבודה, נהלי ביצוע ו /  .10.7
מידע אחר אשר הגיע לידיעתו במהלך ביצוע הסכם זה ו / או בקשר עם ביצועו, ולרבות מסמכים ומידע 
שנוצרו על ידי הספק או מי מטעמו. הכל בהתאם לנהלים הנדרשים בגין השמירה על המידע, לפי רמת 

ועיים, ועל  פי הנחיות הסיווג שנקבעה לו,  על פי כל דין, נוהג, הנחיות של רשויות מוסמכות וגופים מקצ
, כמתחייב מנסיבות ביצוע השירותים, לפי המחמיר מבין אלה. התחייבות זאת תקפה גם לאחר ענבל

סיום ההתקשרות וכן בין הספק לבין קבלן משנה או כל מי שפעל מטעם הספק לעניין הסכם זה. מבלי 
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מתחייב שלא למסור, להעביר  לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי מידע זה הינו סוד מקצועי והספק
או לפרסם,  בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו או מי שפועל מטעמו, מידע, מסמך, או חומר כלשהו 

זה, או אגב ביצועו, ולא לעשות בהם שימוש אחר כלשהו שלא למטרות  הסכםשיגיעו אליו עקב ביצוע 
. תנאים כאמור יכללו בל תקבעשענמראש ובכתב, בתנאים  ענבל, אלא בכפוף לאישור הסכםביצוע ה

, ויוסכם ענבלמומן ע"י  הסכםהוראה שבכל העברה, תרגום או פרסום כאמור תצוין העובדה כי ביצוע ה
 בגין ההעברה, התרגום או הפרסום כאמור.  ענבלקבל תבין הצדדים על התשלומים ש

על ותים המבוקשים ייקח חלק מטעמו בביצוע השירשוכל אדם אחר עובדיו, צוותו, יחתים את ספק ה .10.8
 הצהרת סודיות כמפורט בסעיף זה.

כדי לשמור על כל מידע ומסמך  הנדרשבכל אמצעי  ספקפי כל דין ינקוט העל מבלי לגרוע מאחריותו   .10.9
וכדי למנוע עיון בהם מכל  למתן השירותים המבוקשיםהמוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

טחון ילכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ב ספקית הלו זאת. כן יצי האדם שענבל לא התיר
נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על 

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ הספקכך 

והמידע בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה שימוש  וו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת הספק .10.10
 .ענבלבכתב ומראש של  ולמטרה לה נתבקשה הרשות בלבד, הו במידע, אלא ברשות מפורשתכלש

בכל הקשור להסדרת הבטחת המידע ונוהלי  ענבל והמדינההספק מתחייב לפעול על פי הנחיות  .10.11
הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את 

ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל  1981 -הפרטיות, התשמ"א  הוראות חוק הגנת
 חיקוק אחר בתוקף, הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שיימצא ברשות הספק. 

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום ההסכם או בהפסקתו את כל המידע, החומר  ספקה .10.12
למחוק ולהשמיד כל  ספקצוע ההעברה כאמור, מתחייב הוהנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם בי

חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע הסכם זה, כך שבידי ענבל ימצא העותק היחידי של 
 כאמור בהסכם זה על כל נספחיו. השירותים המבוקשיםהמידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

בכל דרך שהיא  פת ההתקשרות עם ענבל,, במהלך כל תקושלא לעסוק או להתקשרהספק מתחייב  .10.13
הוא, או אחד מעובדיו או שבעטיו  כלפי ענבל לפי הסכם זה, ובעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי

עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד  העוסקים בביצוע השירותים המבוקשים,
יו של הספק, צוות "עניין אחר" ייחשבו עניינכלענבל לבין עניין אחר.  חובותיו כלפיעניינים בין מילוי 

  שהספק, בעליו או מנהליו הינם בעלי עניין בו.או של גוף  מנהליו היועצים, בעליו או

במקרה שבו לספק יש ספק לעניין קיומו של ניגוד עניינים כאמור, ידווח על כך לאחראי/ת בענבל על  .10.14
 העניינים. ביצוע ההתקשרות, אשר תכריע בשאלת קיומו של ניגוד 

שהפרתו תהווה הפרה יסודית של  מהווה תניה יסודית בהסכם בסעיף זה, על כל חלקיו,האמור  .10.15
 ההסכם.

 

 בעלות על מידע .11

כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא  .11.1
ו/או בדרך אחרת, בכל  מענבלהספק שקיבל  מסמכים , אוהספק עבור ענבלכנו ע״י הושזה, ההסכם 

תהיה אשר , ענבלהינם רכושה וקניינה של  (׳׳המידע״פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: 
רשאית להשתמש במידע בעצמה ו/או באמצעות כל צד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, 

מיד עם דרישתה כל מידע  בלענמתחייב למסור ל הספקלפי שיקול דעתה.  ותוכן ליתן למידע פומבי
בפורמט ענבל ל ספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר ה .ענבלכאמור ובכל פורמט על פי בחירת 

, כל מסמך שהוכן על ידו ענבלאלקטרוני ״פתוח״/לא מוגן סיסמה ובנוסף בכל פורמט אחר שתגדיר 
  לרבות חוות דעת, חוזים וכיו״ב, עם השלמתו של המסמך. העבור

ף האמור לעיל, תוכניות למסעות לפולין אשר היו קיימות טרם ההתקשרות עם ענבל יוותרו על א .11.2
בקניינו של הספק. כמו כן, תינתן לספק זכות שימוש בתוכניות למסעות לפולין אשר יפותחו עבור 

 ענבל
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רי על מוצו/או זכויות קניין כלשהן כדי להעביר זכויות יוצרים  בהסכםאין על אף האמור בסעיף זה  .11.3
מדף ו/או מוצרים גנריים של הספק ו/או של צדדים שלישיים אשר יסופקו ו/או אשר יעשה בהם 

 המבוקשים לידי ענבל.  שימוש במסגרת מתן השירותים

עבודה, כלים סטנדרטיים,  הוראות הסעיף לא יחולו לגבי זכויות הקניין במתודולוגיות, נהלי ושיטות .11.4
 ידוע לכלל. הנרי אשר הוא ידע ג תפישותו רעיונות

 

 סיום ההתקשרות .12

לידי סיום, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת של  ההסכםלהביא את  תרשאי ענבלכי  אתמוסכם בז .12.1
אף האמור לעיל, במידה ומשלחת הוזמנה מראש בטרם -על ימים בכתב ומראש ובכפוף לחוק. 30

 .משלוח הודעה על סיום ההסכם, יחולו על המשלחת כללי ההסכם

ם ו/או ביטולו ה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ענבל ו/או מי מטעמה כתוצאה מסיום ההסכלא תהי ספקל .12.2
למעט התמורה לה היה זכאי בגין עבודה שביצע בפועל ואשר אושרה ע"י נציג ענבל,  מכל סיבה שהיא

 ככל שזו לא שולמה עד למועד ההודעה על סיום ההסכם.

לערוך שינוי בהוראה מהוראות ההסכם,  הצדדים יהיו רשאים לבטל את ההתקשרות הפעילה או .12.3
 .יום מראש, אם חל שינוי חקיקה המחייב זאת 30בהודעה מוקדמת של 

סטייה , את תקופת ההתקשרות בכל מקרה של ענבל להפסיקשל ה אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות .12.4
לכל  לענבשל  ה, לרבות זכותהספקהפרת יסודית של ההסכם על ידי מהנדרש מהספק בהסכם זה או 

זכות הביטול תעמוד לענבל לאחר שהפרה , סעד או תרופה כלפי הצד המפר במקרה של הפרה כאמור
 .יסודית לא תוקנה בתוך שבעה ימים ממשלוח הודעה על הפרה יסודית

 דעתה שיקול לפילאלתר  הפעילה ההתקשרות את או ההסכם את לבטל רשאית תהא ענבל, בנוסף .12.5
 מקרה בכל. ההסכם של יסודית הפרה המהווים להלן המפורטים האירועים מן אחד בקרות הבלעדי

 :כך על לו היוודע עם מיד לענבל יודיע ספק

 אינם או נכונים שאינם זה הסכם במסגרת הצהרה הצהיר או פרט ספק מסר בו במקרה .12.5.1
 הודיע לא והוא לענבל שנמסר במידע שינוי חל או/ו כוזבים או מוטעים או מטעים או מדויקים

 .השינוי קרות עם מיד  נבללע עליו

 שינוי בבעלי השליטה בה.  -ובחברה ציבורית ספק ביחידי שינוי חל .12.5.2

 הליכי נפתחונגד בעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית ספקה מיחידי מי נגדכנגד הספק או כ .12.5.3
וההליכים אמורים  קבוע או זמני נכסים לכינוס צו ניתן או, רגל כפושט הוכרז או, רגל פשיטת

 יום מיום הודעת ענבל.  60טלו תוך לא בו

, קבוע או זמני נכסים כינוס הליכי נפתחו או כנגד תאגיד בו הינו שותף או בעל עניין ספק נגד .12.5.4
 בפירוק כתאגיד הוכרז או, קבוע או זמני נכסים לכינוס צו נגדו הוצא או, פירוק הליכי או

 ל.יום מיום קבלת הודעת ענב 60וההליכים אמורים לא בוטלו תוך 

 מוגבל כחייב הוכרזבעל השליטה בספק,  -ובחברה ציבורית הספק מיחידי מיהספק או  .12.5.5
 .באמצעים

 חקירה הליכי נפתחונגד בעל שליטה בה,  -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספק נגד .12.5.6
 .משמעתית קובלנה או, אישום כתב נגדו הוגשו או, משמעתית או, פלילית

 או פלילית בעבירה הורשע בעל שליטה בה -ציבוריתובחברה  ספק מיחידי מי או ספקה .12.5.7
 . תעבורה עבירת למעט, משמעתית

 חדל או, לפעולה כשיר בלתי נעשה בעל שליטה בה -ובחברה ציבורית ספק מיחידי מי או ספקה .12.5.8
 .שהיא סיבה מכל לפעול

 .ייצג אותו לעובדאו /ו למדינהאו /ו לענבל אמון הפרת תוך פעל ספקה .12.5.9

 ניינים )כמפורט  בהסכם( אם באופן כללי או באופן ספציפי.ספק פעל בניגוד עה .12.5.10

ספק מסר את ביצוע השירותים )או חלק מהם( שהועברו לטיפולו לאחר/ים שאינו/ם ה .12.5.11
 ללא אישור מראש בכתב מענבל.  עובד/ים אצל ספק
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עשה שנ שירות, אך לא רק, במידה והסב נזק לענבל ו/או למדינה ו/או ובמיוחד, ברשלנות שנעשה שירות .12.6
כאמור  שירותבניגוד להנחיות וגרם לענבל ו/או למדינה נזק של ממש יהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

אחד בלבד, שהרשלנות בו לא היתה קיצונית או לא הסבה נזק של ממש לא תהווה הפרה  מקרהב
 יהווה הפרה יסודית של ההסכם. ממקרה אחדכאמור ביותר שירות יסודית. ואולם, 

 .בכתב החלטתה את ותנמק ההסכם ביטול על לספק כתבב תודיע ענבל .12.7

 הספק ביוזמת ההתקשרות הפסקת .12.8

  :הבאים התנאים בהתקיים ורק אך ,זה בהסכם ההתקשרות הפסקת את מענבל לבקש רשאי יהא הספק

, לפחות יום 60 של ובכתב מראש מוקדמת הודעה מתן באמצעות - פעילה התקשרות הפסקת .12.8.1
במידה ואין משלחת שעתידה לצאת, רשאי הספק . בבקשה םהתומכי הנימוקים פירוט תוך

. במידה והוזמנה מראש ימים 60בכתב   רשימת המציעים בהודעהלהיגרע מלהודיע על רצונו 
 משלחת בטרם משלוח ההודעה יחולו עליה כללי ההסכם.

  ענבל תבחן, ענבל שיקולי יתר בין. בלבד לענבל יהא הבקשה לאישור הבלעדי הדעת שיקול .12.8.2
 בו והשלב הספק של בטיפולו המצויים הפעילים מצב הפרויקט/ים את, הבקשה נימוקי את
 נזק, למדינה או/וו/או לקרן  לענבל תסב לא כאמור הטיפול הפסקת אם, וכן נמצאים הם

, מקרה בכל. אחרספק  במינוי שיעלה הצורך עקב היתר ובין משמעותי נזקאו /ו הפיך בלתי
, מלא פעולה ובשיתוף מסודרת בצורהכל עניין ב הטיפול רתהעב יהא העבודה להפסקת תנאי
 .ענבל עליו שתורה למי

 לנכות, להפחית רשאית תהא ענבל, כאמור במקרים כי, הצדדים על ומוסכם בזאת מובהר .12.8.3
 לענבל הספק שהסב הנזקים את, זה הסכם לביצוע בנוגע לספק המגיע סכום מכל לקזז או

 עבודתו.  הפסקת בגין, כאלה שהסב ככל, הפנימית לקרןאו /ו

 ביטול ההסכם .12.9

 סוג מכל והחומר המסמכים את לענבל ספק ישיב, ההסכם את לבטל החליטה וענבל היה .12.9.1
 כל עניין בול הקשורים"ב, וכיו ודיגיטאלית אלקטרונית מדיה באמצעות לרבות, שהוא ומין
 .  הביטול הודעת קבלת לאחר וסמוך מיד טיפל בהם

ובין על ידי ענבל,  הספקדים מכל סיבה שהיא, בין על ידי עם סיום ההתקשרות בין הצד .12.9.2
המידע, החומר , התיקיםלענבל ועל פי הוראותיה, באופן מסודר, את כל  הספקיעביר 

והנתונים המצויים ברשותו באופן שעם סיום ההתקשרות והעברת החומר לענבל כאמור 
, למעט נתונים ירותיםימצא בידי ענבל העותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לש

 פי חוק.-שהספק חייב לשמור על

 ידי על הספק של עבודתו הפסקת לרבות, שהיא סיבה מכל ההתקשרות תקופת תום םע .12.9.3
 לפעול הספק מתחייב, זה הסכם פי ועל דין כל פי על ענבל של מזכויותיה לגרוע ומבלי, ענבל

 :כדלקמן

 .הושלמו שטרם המטלות כל את במועדם להשלים 15.9.3.1

 כך על יודיע, לעיל כאמור המטלות את להשלים הספק באפשרות שאין במידה 15.9.3.2
 .זה  הסכם פי ועל דין כל פי על מזכויותיה לגרוע מבלי וזאת, לענבל מידית הספק

 בדין הקבוע המועד תום עד כתוצאה מהסכם זה כל מידע שהגיע אליו על ישמור 15.9.3.3
 בהסכמת אלא םיבער ולאאו עד המועד אותו תקבע ענבל )לפי המוקדם מבניהם( 

 .ומראש בכתב ענבל
 

 גם, זה הסכם מכוח ברשותו הנמצא, כלשהו חומר או כלשהו מסמך הספק יעכב לא, ההסכם בוטל .12.10
אלא  מיידיבאופן  ענבל לרשות יעבירם והספק, ענבל מאת, לטענתו, לו המגיע תשלום כל כנגד לא

ול דעתה הבלעדי של ענבל והכל בכפוף לשיק להחזיקם לזמן מסויים אם כן התבקש על ידי ענבל
 .דין כל  פי-על, לזכותו עומדתככל ש עיכבון זכות כל על בזאת מוותר הספק. ענבלוצרכי 

 או פיצוי כל לספק ישולם לא, ספק עם ההתקשרות והפסקת ההסכם ביטול של במקרה כי, יודגש .12.11
אבן הדרך, למעט התשלום אותו חייבת ענבל לשלם בגין ביצוע או השלמת  שהוא סוג מכל תשלום

 ככל שלא שולם.
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  ביטוח .13
 בע"מ  מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת ענבל חברה לביטוח הספק

ולהציג לענבל חברה לביטוח את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות 
 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 דיםהמעבי חבות ביטוח .13.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת  .13.1.1
הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המבוטח כלפי עובדיו  ישראל והשטחים המוחזקים.

 המדינה.לגבולות  שהותם זמנית מחוץבעת 
 

 רה ולשנת ביטוח.   דולר ארה"ב לעובד, למק 5,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .13.1.2
 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה ועובדיהם היה  .13.1.3
 כמעבידם. ויחשב

 
 מ היה ונטען לעניין קרות תאונת"הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .13.1.4

 ק, מעובדי הספ מי כלפי הם נושאים בחבות מעביד כלשהםעבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי 
 קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו. 

 
 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .13.2

י הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שליש .13.2.1
גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים, הביטוח יורחב 

י כל דין בגין נזקים שייגרמו בחו"ל ע"י אנשים אחריותו של המבוטח על פת לכסות א
 לגבולות המדינה. הנשלחים מטעמו מחוץ

 
 דולר ארה"ב. 1,000,000גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  .13.2.2

 

 .Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .13.2.3
 

ל  קבלנים, הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות ש .13.2.4
 ועובדיהם.     קבלני משנה

 

כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או  .13.2.5
 במשקה יבוטל.                                                       

 

 המשתתפים במשלחות ורכושם ייחשבו צד שלישי.  .13.2.6
                                      

מדריכים, נהגים, מלווים, אנשי צוות הספק ובעלי תפקידים נוספים, שאינם מכוסים   .13.2.7
 במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק יחשבו צד שלישי.

 

הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או   .13.2.8
 . מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו

 
 ת מקצועיתביטוח אחריו .13.3

 
 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו  בביטוח אחריות מקצועית. .13.3.1
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הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  מטעמו  .13.3.2

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה,  מצג בלתי נכון, 
משלחות לפולין לרבות, למתן שירותי ארגון והפקת לב, בקשר  רשלנית שנעשו בתום הצהרה
קרקע, טיסה, הסעות, לינה, אירוח וכלכלה, תיאום ביקורים באתרים, ארגון  שירותי

ואספקת ציוד נלווה,  סיורים, הדרכה, ארגון טקסים בחו"ל עבור משתתפי המשלחת
 בהתאם לחוזה עם ענבל חברה לביטוח בע"מ.

 

 דולר ארה"ב.   500,000  -ה ולתקופת הביטוח )שנה( לא יפחת מגבול האחריות למקר .13.3.3
   

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .13.3.4
 מרמה ואי יושר של עובדים; - 
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב  כתוצאה ממקרה ביטוח; - 

ענבל      א יכסה תביעות הספק כלפי , אולם הכיסוי לCross  Liability אחריות צולבת  -
 לביטוח בע"מ;חברה 

 חודשים; 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -      
 

מ ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או "הביטוח יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע .13.3.5
 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ביטוח רכוש .13.4
 

לרבות מערכות  הספקעידת אדמה בערכי כינון לציוד ביטוח אש מורחב, פריצה ושוד  כולל נזקי טבע  ור
הפוליסה תכלול הרחבה לכלול כיסוי ביטוחי לציוד הספק בעת  ההגברה והתאורה וציוד הטקסים.

  הנ"ל. הסיכונים עקב ידה על והשטחים המוחזקים ישראל מדינתהיותו בחו"ל מחוץ לתחומי 
שלו יהיה מבוטח על ידי בעלי הרכוש ויכלול סעיף לחילופין, ידאג כי הציוד, וכל רכוש אחר אשר אינו 

 .ועובדיהם מ"ענבל חברה לביטוח בעויתור על זכות השיבוב כלפי 
 
 

   ביטוח נסיעות לחו"ל .13.5
 

 נסיעות ביטוח עובדיו, מדריכיו וכל הנשלחים לפולין מטעמועבור  הספקרכוש יבכל יציאה לחו"ל 
הטסה , אשפוז במסגרתהוצאות רפואיות שאינן  לחו"ל כמקובל הכולל שירותי אשפוז בבית חולים,

תאונת דרכים,  לכסות המורחבביטוח תאונות אישיות , מטען אישי, רפואית, טיפול חירום בשיניים
וכיסוי  אשפוז בארץ המשך, גופה הטסת ביטול נסיעה והחזר הוצאות נסיעה, אחריות כלפי צד שלישי,

 חריות סבירים.הוצאות נוספות כמקובל בביטוח כזה בגבולות א
 
 

 ביטוחים נוספים  .13.6
 

                      דאג כי לגבי: יוודא והספק י
                          

למפעילי מקום קיום  -בחו"ל  ותויקיום הפעיל מותמקואתרי הביקור, בתי המלון ו .13.6.1
וח וכן ביטסבירים אחריות  ותבגבול יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישיבחו"ל  תיוהפעילו

ענבל השיבוב כלפי ורחבו לכלול סעיף ויתור על זכות רכוש למבנים ותכולתם. הביטוחים י
 מ ועובדיהם. "חברה לביטוח בע

 
וספק  בחו"ל הסעותהת וחברלרבות  קבלנים, קבלני משנה בעלי מקצוע, ספקים, .13.6.2

ת ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו שימוש במסגר יציגו - הקייטרינג
כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם וכאשר  אחריות וכן ביטוח הפעילויות
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כלי רכב הכוללים כיסוי ביטוחי לנזקי גוף, גם ביטוחי  כלי רכב הפעילות משולבת עם שימוש
  כוש ואחריות כלפי צד שלישי.ר

 
 וצד רכושזקי גוף, ם בגין נבביטוחי יבוטחו - ההסעות שרותי לביצוע המשמשים הרכב כלי .13.6.3

 לגבי ההגבלותלעניין הסרת  הקשור בכל ותאמוי הביטוח פוליסות כאשר, כמקובל שלישי
 נוסעים. הסעת של השימוש מטרות

 
 לליכ .13.7

 
 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 
בכפוף להרחבי  מ,"ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים:   .13.7.1

 וי כמפורט לעיל.השיפ
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם  .13.7.2
יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח  60כך הודעה מוקדמת של ל ניתנה ע
 בע"מ .

 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי ענבל חברה  .13.7.3
בע"מ ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת לביטוח 

 זדון.
 

הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  .13.7.4
 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

 בלעדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה  .13.7.5
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .13.7.6
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה  קיים

 במלוא הזכויות על פי הביטוח.  
 

לא יפחתו מהמקובל על  ית,, למעט ביטוח אחריות מקצועתנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל .13.7.7
 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.     פי תנאי

 

                                                יבוטל חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים בפוליסות.  .13.7.8
 

בחתימת המבטח  העתקי פוליסות הביטוח ,מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים .13.7.9
 הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק לענבל עד למועד החתימה על ההסכם.     על ביצוע

                                                                           

מ, וכל עוד "הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חברה לביטוח בע .13.7.10
חזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל אחריותו קיימת לה

הביטוחים לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות 
מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח על חידושן 

 לענבל לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
 

 האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין אין בכל .13.7.11
 מ על כל סעד או"ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל חברה לביטוח בע

 זכות המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
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 והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלותקניין רוחני,  .14

 מצהיר בזאת באשר לזכויות הקניין הרוחני כדלקמן: הספק  .14.1

יש בידיו בעלות או רישיון שימוש ביחס לכל זכויות הקניין הרוחני הנדרשות לצורך ביצוע  .14.1.1
 בהסכם זה על נספחיו. , כמפורט הסכםה

ידי הספק במסגרת השירותים -כפי שאלו יסופקו על ,בבעלות צד ג'כי תוכנת מדף ותוכנה ש .14.1.2
שימוש הסטנדרטיים של הספק או של יצרן שיון היבהתאם לתנאי ר יסופקואשר , המבוקשים

 התוכנה, בהתאמה.

הספק ערך את כל ההסכמים הנדרשים עם עובדיו ו/או ספקיו ו/או כל צד ג' לצורך עמידה  .14.1.3
 בחובותיו ביחס להיבטי הקניין הרוחני של הוראות הסכם זה. 

ענבל וחני בכל תוצרי העבודות שעשה הספק עבור מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל זכויות הקניין הר .14.2
זה, הסכם המדינה במסגרת ענבל והמדינה, ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו באופן ייעודי עבור ו

לרבות, כל הממשקים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים, המפרטים וכל מידע אחר או מידע 
השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, הגלום בתוצרים שהכין הספק לשם ביצוע 

על אף האמור לעיל, תוכניות  המדינה.ענבל ולמן ראשית פיתוחם יהיו בבעלותה הבלעדית והמלאה של  
למסעות לפולין אשר היו קיימות טרם ההתקשרות עם ענבל יוותרו בקניינו של הספק. כמו כן, תינתן 

 למסעות לפולין אשר יפותחו עבור ענבל. לספק זכות שימוש בתוכניות

 היום קבועות שהן כפי, היוצרים זכויות לרבות, הרוחני הקנין זכויות וכל, הזכויות כל כי, בזאת מוסכם .14.3
 זכות וכל, מוגבלת בלתי ולתקופה, בעולם אחר מקום בכל, בישראל, בעתיד קבועות שתהיינה כפי או

 במסגרת יופקו או, יוכנו, ייקלטו, שיאספו והמסמכים צריםהתו, הנתונים בכל, אחרת זכות או קניינית
 קניינה הינן"( השירות תוצרי: "להלן) מרכיביהם כל על, אליו בקשר או, זה הסכם לפי השירותים מתן

 לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא, ענבל של והמוחלט הבלעדי
 עריכה או השלמות, תוספות הכנסת, שינוי כל לרבות, לנכון מצאשת שימוש כל השירות תוצרי בכל

 או המשפטיים השירותים מתן בתקופת, בעלים מנהג בהם ולנהוג, לאחר העברתם או פרסומם, מחדש
 .לאחריה

תהיה בעלים בכל זכויות הקניין הרוחני בכל רכיבי  ענבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם כי  .14.4
 ענבלהתיעוד(. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה כי  -)להלן ים המבוקשים שירותשל ההתיעוד 

,  במשרדי ממשלה אחרים, ענבלרשאית לעשות שימוש בתיעוד כולו או מקצתו, לאחר קבלתו, בחצרי 
כפי שתראה לנכון ובהתבסס ובכל גוף ציבורי בכנסת , בחברות ממשלתיות, ביחידות סמך ממשלתיות

זה. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות  הסכםכשת בתיעוד ויצירותיו על פי על הזכויות שהיא רו
 זה או על פי דין.  הסכםלמדינה על פי 

תהיה רשאית, בעצמה או באמצעות כל גורם אחר  ענבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי  .14.5
וד, ללא הסכמת הספק ואף ללא מטעמה, לעשות כל שינוי ברכיבים שיש בהם זכות יוצרים ובפרט בתיע

ידיעתו, ולא תהיה לספק או לקבלני המשנה  או למי מטעמו כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי 
לפגוע בו, בכבודו או בשמו הטוב, ולא תישמע טענה כזאת מאת או ביחס לעובד או עובדי הספק  או 

 קבלני המשנה או למי מטעמו אשר עסקו בהכנת רכיבים אלו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לדאוג לכך שלא תהא מניעה לביצוע פעולה כלשהי  .14.6
א לפקודת זכות יוצרים, של עובדיו או 4זה בשל זכויות מוסריות, כהגדרתן בסעיף  הסכםלצורך ביצוע 

 צדדים שלישיים.

זה ע"י הספק, מתחייב  כםהסבשל הפרת הוראות  ענבלמבלי לגרוע מכל זכות, טענה או סעד הנתונים ל .14.7
בשל כל טענה או תביעה של צד שלישי בגין הפרה של זכויות קניין רוחני  ענבל והמדינההספק לשפות את 
 ספק.  הסכם זה כולו או מקצתו, על ידי ו/או באמצעות הנובעות ממימוש 

 ענבל תעשהש שימוש לכל אישורו על ומצהיר, השירות לתוצרי בקשר תביעה זכות כל על מוותר הספק .14.8
  .זה בחומר
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 בין, חלקם או כולם, השירות בתוצרי שהוא סוג מכל שימוש לעשות רשאי אינו הספק כי, בזאת מוסכם .14.9
 ענבל כך על ובכתב מראש היתר לקבל בלא, ההסכם ביצוע למטרות שלא, אחרים באמצעות בין, בעצמו

 .ידו על שייקבעו ובתנאים

 אם אף, ידיו תחת לעכבם רשאי יהא לא והספק ענבל של רכוש הינם השירות תוצרי כי, בזאת ודגשמ .14.10
 .זו עיכבון זכות כל על מוותר והוא, ענבל מאת תשלומים לטענתו לו יגיעו

ו/או שירות ו/או  הטיפול סיום או, ההסכם ביטול של מקרה בכל או, ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .14.11
 גם, כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר הספק ימסור, זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה בכל או עניין

 .סייג כל ללא, לידיו נמסר או ידו על נוצר אם

 עמידה יבטיח, שירותים נותני או מטעמו קבלן עובדי לרבות, עובדיו עם הספק שיחתום בהסכמים .14.12
 אלה הסכמים. זה סעיף בתנאי לעמוד עובדים אותם של ויכולתם, בסעיף הנאמר בכל המפורטת בחובה

 האמורים בתוצרים זכויות על שירותים נותני או עובדים אותם של זכות כל על מפורש וויתור יהוו
ובאחריותו המלאה של הספק להחתימם על  אליו בקשר או, זה הסכם ביצוע במסגרת הופקו או שהוכנו

 הסכמים אלו ובכל מקרה אחריותו תהא מוחלטת בכל הקשור בהם. 

על כל אמצאה, כמשמעותה בחוק  ענבליב הספק להודיע לנציג מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה מתחי .14.13
,  או מידע שיש בו זכויות קניין רוחני והוא בעל פוטנציאל מימוש מסחרי 1967 –הפטנטים, התשכ"ז 

וזאת מיד  הסכם)להלן: "תוצר לוואי מסחרי"(, בין שהינו נשוא לפטנט ובין אם לאו הנובעת מביצוע 
לפגוע באמור לעיל, מתחייב הספק שלא לפעול בכל דרך שהיא לרישום  עם גילויה או פיתוחה. מבלי

זה.  כן מתחייב הספק להימנע מביצוע העברת זכויות  הסכםנובע מהאו  סכםפטנט הקשור עם ביצוע ה
או תוצאותיו או בשימוש בהם או ניצולם  הסכםלצד ג' כלשהו  באמצאה או בפטנט הנובעים מביצוע ה

מראש ובכתב.  הבעלות באמצאה או בתוצר הלוואי המסחרי תהיה  ענבלה מוכל זאת ללא קבלת הסכמ
 , אלא אם יסוכם אחרת מראש ובכתב.ענבלשל 

בתוצרי העבודות והפיתוח, ומתן רישיונות  ענבלהסכמת הצדדים בדבר בעלותה הבלעדית והמלאה של  .14.14
)על  זה הסכםבבועות הכול כמפורט לעיל בסעיף זה, נכללת במסגרת התמורות הכספיות הק -השימוש  

 והספק לא יהא זכאי לתוספת כלשהי בשל כך. (נספחיו
 .הסכםסעיף זה הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ה

 

 או ויתור סטייה .15

במקרה מסוים או על נספחיו הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה  - סטייה מתנאי ההסכם .15.1
 ם ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה אחר.בסדרת מקרים, לא תהווה תקדי

לא השתמש או השתהה מי מהצדדים מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי  - ויתור על זכויות .15.2
 במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.על נספחיו הסכם זה 

ראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה כל ויתור או הסכמה או שינוי מהו - חתימת הצדדים .15.3
 בכתב ובחתימת שני הצדדים והצדדים יהיו מנועים מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.

 

  יאחריות ושיפו .16

לצד שלישי,  או ענבלבאחריות לכל נזק או פגיעה או אובדן או הפסד, מכל סוג שהוא, שייגרם ל ישא הספק .16.1
"ב, או ברשלנות, בקשר עם ביצוע השירותים המבוקשים וכיוצבזדון, במרמה  דל,בגין מעשה או מח

 ידי מי מטעמו. -ידי עובדיו, או על-פי הסכם זה, על ידו, או על-הניתנים על

בכל תשלום,  ישאוניתנים השירותים המבוקשים לא  םבעניינענבל ו/או המדינה שבין הצדדים, כי  מוסכם .16.2
או מי מטעמו, או לצד צד שלישי,  הספקא, שייגרמו לגופו או לרכושו של הוצאה או נזק, מכל סוג שהו

 כתוצאה מביצועו של הסכם זה, או בקשר אליו. 

 מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי היחיד והבלעדי למתן השירותים המבוקשים כאמור בהסכם זה הספק .16.3
פעולה אחרת הקשורה במתן  וכן כל , וכי הוא מתחייב ליתן ולבצע את השירותים המבוקשיםעל נספחיו

 הנחיות, במיומנות, בקפדנות ובזהירות, כמפורט בהסכם זה ובכפוף לבמקצועיותהשירותים המבוקשים, 
 הוראות כל דין.ול
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ו/או מדינת ישראל,  בגין נזק כלשהו בקשר  סוכנות הנסיעותאו /ובכל מקרה של תביעה כנגד ענבל  .16.4
 ענבל באמצעות סוכנות הנסיעותאו /ווישפה את ענבל  קהספ, יפצה הספקלשירותים שהיו בטיפולו של 

התביעה, עם דרישתם הראשונה, על כל סכום  םאשר הוגשה כנגד אחרים גופיםאו /ו ישראל מדינתאו /ו
בו יחויבו בפסק דין בשל או בקשר לנזק כאמור, וכן בגין מלוא הוצאותיהם בגין ההליך המשפטי שיינקט 

 שפט ושכר טרחת עורכי דין. כנגדם כאמור, לרבות הוצאות מ

ותיתן לו, ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות להצטרף  אמורעל הגשת תביעה ו/או דרישה כ לספקענבל תודיע  .16.5
 להליכים המשפטיים, ולהשתתף בניהול ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.

ם ממנו על פי כל בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיעי הספק .16.6
 דין לאנשים המועסקים על ידו.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הספק, על פי כל דין, כלפי ענבל ו/או המדינה ו/או צד שלישי,  .16.7
 אלא להוסיף עליה בלבד. 

 

 קיזוז .17

פי הסכם -בקשר למתן השירותים המבוקשים על לספקתחוב  יאענבל תהיה רשאית לקזז מכל סכום שה .17.1
, ובלבד שניתנה מכל סיבה שהיא המדינהאו /ו הקרןו/או  ענבליחויב כלפי  הספקכל סכום קצוב אשר  זה,

 ימים מראש ובכתב על כוונתה לעשות כן. 7לספק הודעה בת 

 שינוי בגין או, מסוים פרט לגבי הספק של שווא הצהרת בגין או, הספק ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .17.2
 המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין או, השינוי קרות עם מיד ליוע הודיע שלא הספק אצל שחל

 או/ו לענבל הספק שהסב הנזקים סכום את, תמורה לרבות, תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית, בהסכם
 בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה. ענבל ידי-על שייקבע לסכום בהתאם, כאלה שהסב ככל, למדינה

הן על ידי הספק והן על ידי ספק אחר,  מתן השירותים המבוקשים סיום למועד עד עיכבון או קיזוז של
 וכן לו ששולמו הכספים בהשבת הספק יחויב, כאמור עיכבון או קיזוז  ענבל ביצעה לא. שבא במקומו

 עם מיד, כאלה שנגרמו ככל, ההסכם ביטול עקב שנגרמו נזקים בגיןאו הקרן /ו ענבל את הספק ישפה
ימים מראש ובכתב על כוונתה  14הודעה בת ובלבד שניתנה לספק  שתקבע לסכום בהתאםו, ענבל דרישת

 לעשות כן וכן תינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

ימציא לענבל, עם חתימת הסכם זה, אישור כדין על גובה המס שהוא חייב בו בגין  ספקה -ניכוי במקור .17.3
"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה תקפים הכנסה אישור מסהניכוי במקור או פטור הימנו )להלן: "

מעת לעת עד לתום תקופת ההסכם. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת ההסכם תהא ענבל רשאית 
לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהתמורה ו/או מכל סכום כסף שהיא חייבת 

 לכל מעין דהוא.  בתשלומם

 

 שונות .18

מוסכם בין הצדדים, כי מסמכי ההסכם משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  - םמסמכי ההסכ .18.1
במלואו, וכי הצדדים לא יהיו קשורים בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 ספקם יועצים לגבי כי יובהרבע"פ, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
 את נכונה וישקף יחליף זה הסכם, קודמות התחייבויותאו /ודים כיום עם ענבל  ושיש עמם הסכם שעוב

, קודמת התחייבותאו /ו בהסכם קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו הצדדים בין והמותנה המוסכם
 את שיגדיר בלבד זה והוא הספק היועץ עם קודמת התקשרות כל יחליף זה הסכם. קיימים באם

 בין הצדדים.  רותההתקש

בכל מקרה של תביעה או דרישה שתוצג לענבל, הקשורה במתן השירותים המבוקשים עפ"י הסכם זה,  .18.2
 ענבל תשתף, ככל הניתן, את הספק בפרטי ההליך. 

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם .18.3
 .צדדיםה של המוסמכים הנציגיםידי 

, ולא יציג עצמו כסוכן, ענבלפי הסכם זה כפעילות -לא יציג כלפי כל גורם שהוא את פעילותו על הספק .18.4
 לא הספק. ענבל, אלא בהתאם לייפוי הכוח או בהתאם לאישור בכתב ומראש של נציג ענבלשלוח או נציג 

 .ממנו והנובעת זה הסכם פי-על פעילותו במסגרת שלא זה הסכםפי -על בתפקידו או בתוארו שימוש ייעשה

 . האו מי מטעממנהלת הסוכנות ו/ לצורך הסכם זה הם נציגי ענבל .18.5
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)על כל  21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 4, 3בסעיפים התנאים הקבועים  -הפרה יסודית .19
בגינם תהיה רשאית ענבל בהסכם שהפרתם מהווה הפרה יסודית ש הינם תנאים יסודייםסעיפי המשנה שלהם( 

 .להביא את ההסכם לכדי סיום ולנקוט כל פעולה אחרת למיצוי זכויותיה לפי כל דין

 

להסכם זה לעיל  מבואכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין ב - משלוח הודעות .20
נמסרה למשלוח בדואר שעות מעת ש 72תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

 רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים. 

 

בעלי הסמכות  המשפט בבתי ורק אך הינה זה להסכם הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות - סמכות שיפוט .21
 יפו.-אביב-תל ו/או המרכז העניינית באזור

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
_________________________________ 

 הספק וחתימות מורשיי החתימהחותמת 
__________________________________ 

 חותמת ענבל וחתימות מורשיי החתימה

________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

 
_______________________________ 

 שה החתימהתפקיד של מור
__________________________________ 

 תפקיד של מורשה החתימה
 

_______________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה

__________________________________ 
 שם מלא של מורשה החתימה
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 אישור קיום ביטוחים -' אנספח                                                  

 לכבוד                             
  ;בע"מ ענבל חברה לביטוח

 , איירפורט סיטי, לוד3רחוב הערבה 

 
 א.ג.נ.,

 
 אישור קיום ביטוחים:  הנדון                                                     

 

 
  "(הספקלהלן: "____________)למבוטחנו ________________ הננו מאשרים בזה כי ערכנו

למתן שירותי ארגון ומתן בקשר  לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________

לרבות, שירותי קרקע, הסעות, לינה, אירוח וכלכלה, תיאום ביקורים באתרים, ארגון  שירותים למשלחות לפולין

, בהתאם לחוזה עם ענבל פי המשלחת ואספקת ציוד נלווהסיורים, הדרכה, ארגון טקסים בחו"ל עבור משתת

 מ, את הביטוחים המפורטים להלן:"חברה לביטוח בע

 
 , פוליסה מס' ______________ביטוח חבות המעבידים

 
 הביטוח יורחב.    אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים המוחזקים. 1

 פי עובדיו בעת שהותם זמנית מחוץ לגבולות המדינה.המבוטח כל לכסות את אחריותו של       
     
 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000.    גבולות האחריות לא יפחתו מסך 2
 
 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב    . 3

 מעבידם.       
 
 מ היה ונטען לעניין קרות תאונת "הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע   . 4

 מעובדי הספק,  כלפי מי כלשהם הם נושאים בחבות מעביד עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי        
                    קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.       

 
 

 ה מס' ______________, פוליסביטוח אחריות כלפי צד שלישי
       

 כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל ביטוח אחריות .    אחריותו החוקית ב1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. הביטוח יורחב לכסות את אחריותו של המבוטח בגין       
 ים מטעמו מחוץ לגבולות המדינה.נזקים שייגרמו בחו"ל ע"י אנשים הנשלח       

 
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   1,000,000.    גבולות האחריות שלא יפחתו מסך   2
 
 (.CROSS LIABILITY.    בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת )3
 
 קבלנים, קבלני  משנה .    הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  4

 ועובדיהם.       
 
 ו מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל.                                                      כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/א   . 5
 
 .    המשתתפים במשלחות  ורכושם ייחשבו צד שלישי. 6

                                       
 ביטוח  במסגרת אינם מכוסיםש ובעלי תפקידים נוספים הספקמדריכים, נהגים, מלווים, אנשי צוות  .   7

 . צד שלישי יחשבו הספקחבות מעבידים של        
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 הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ  ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי     .8
 וכל הפועלים מטעמו.    הספק       

 
 , פוליסה מס' ______________ביטוח אחריות מקצועית

 
 
 הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו  .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו  
ן שירותי ארגון והפקת משלחת לפולין לרבות, שירותי קרקע, הסעות, טיסה, לינה, אירוח בתום לב למת

וכלכלה, תיאום ביקורים באתרים, ארגון סיורים, הדרכה, ארגון טקסים בחו"ל עבור משתתפי המשלחת 
 ואספקת ציוד נלווה, בהתאם לחוזה עם  ענבל חברה לביטוח בע"מ.

 
 דולר ארה"ב.    500,000טוח )שנה( לא יפחת מ גבול האחריות למקרה ולתקופת הבי .2

 
 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 
 מרמה ואי יושר של עובדים. -
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. -
 לפי ענבל חברה לביטוח בע"מ.אולם הכיסוי לא יכסה תביעות הספק כCross  Liability -אחריות צולבת  -
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -
 

הביטוח מורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל  .4
 הפועלים מטעמו. 

 
 , פוליסה מס' ______________ביטוח רכוש

 
ידת אדמה בערכי כינון לציוד הספק לרבות מערכות ההגברה ביטוח אש מורחב, פריצה ושוד  כולל נזקי טבע  ורע

והתאורה וציוד הטקסים. הפוליסה תכלול הרחבה לכלול כיסוי ביטוחי לציוד הספק בעת היותו בחו"ל מחוץ 
 .הנ"ל הסיכונים עקב ידה על והשטחים המוחזקים ישראל מדינתלתחומי 

 
 כללי

 
 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

  
בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט מ, "ענבל חברה לביטוח בעלשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:   .1

 לעיל.
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על  .2
 יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ.  60ידינו הודעה מוקדמת של  

 
אנו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי ענבל חברה לביטוח ועובדיהם,  ובלבד   .3

 שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות המוטלות על  .4
 נאי הפוליסות.המבוטח על פי ת

 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5
 
כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .6

על פי אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו  בחזקת  ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות 
 הביטוח.
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יפחתו מהמקובל על פי תנאי  לא , למעט ביטוח אחריות מקצועית,של הפוליסות הנ"ל תנאי הכיסוי .7
 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.   

 
 
 
 

                                                 . יבוטל חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים בפוליסות .8
             

 
 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 
 בכבוד רב,                                                                                              

 
     

                                                           
                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


