
 
 

     
 אנספח  

 פרטי המציע והצהרתו 
 המציעפרטי  א. 

 ;_________________     שם:

 ;_________________    כתובת

 ;_________________   שם איש קשר

 ;_________________     טלפון

 ;_________________    פקסימיליה

 ;_________________  כתובת דואר אלקטרוני

 ;_________________   מספר עוסק מורשה

 ;_________________   מספר החברה

 ;_________________   פרטי חשבון הבנק

 

 במשתתף במכרז:  שמות בעלי זכות החתימה

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    
    

 
 
 
 הצהרת המציע. ב

לצורך   מספר _________  המכרזאנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי 
אינטרנט  נותני שירות ולכולל שרתים שירותי גישה ל למועצה המקומית עמנואל  לאספקת שירותי מחשוב

 .ותחזוקת אתרי המועצה Help Deskתוכן שירותי טלפוניה שירותי    אבטחת מידע וסינון
 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

התאם, כי אנו מסכימים נו באמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתאנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל ה 1
או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו  נציג תביעות  ולא  המכרז  במסמכי  האמור  לכל 

בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין   הטענכל  מוותרים מראש על 
 כאמור.

אנו  אנו מצהירי 2 כי  הנדרשים  ם,  התנאים  בכל  כי הצעתנו זו עונה על כל עומדים  במכרז,  מהמשתתפים 
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטים  

 .המצורף למסמכי המכרזובחוזה    ,במכרז

 שתתפים אחרים.אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מ 3

 .____________ותהא תקפה עד יום    רת ואינה ניתנת לביטול או לשינויהצעתנו זו היא בלתי חוז 4

 בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.מכרז  להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות   5

ז, כולה שצרפנו למכר המכרזאם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת ערבות  6
כמים וקבועים מראש וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינכם זכאים על פי קצתה, תחלטו כפיצויים מוסאו מ

 דין.עפ"י המכרז ו/או  

בשם תאגיד,   7 מוגשת  שההצעה  הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות ככל  כי  אנו מסכימים, 
מניעה    שם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כלום בלחת  מוסמכיםבמסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו 
 על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז. 8

 



 
 

_______________________________ 
 חתימת וחותמת המשתתף במכרז

 
 

 עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל אישור
 

עו"ד  הח"מאני   מרחוב,  כי  _______________________  ___________________  בזאת  ביום מאשר 
מר/גב'   לפני  הופיע/ה  מס'__________________________,  זהות  תעודת  לפי  עצמו/ה  שזיהה/תה   , 

 הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהירעל  ם/מהחתהמוכר/ת לי אישית, ו  /___________
 ונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל הע

 
 

________________________ 



 
 

 בנספח  
 

 פירוט ניסיון המציע
 

השנים   3-מכרז בכל אחת מנשוא הם  תיהשירו  את  רשימת הגופים והמוסדות להם סיפק ו/או מספק המציע
 .  ים ו/או מוסדותגופ  3מינימום יש לציין    (.  2018,2019,2020האחרונות )

 
 

פרטים בדבר איש  
הקשר )שם, כתובת, 

 ומס' טלפון(

פרטים בדבר המסגרת   תקופת מתן השירות
ומהות השירות שניתן  

לרבות   על ידי המציע
פירוט הציוד אשר סופק 

 למזמין השירות

שם המסגרת/מזמין  
 השירות

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 גנספח  

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  הצהרה/התחייבות
______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ שמספרו   אני הח"מ

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:  "נותן השירותים")להלן:  ____________

 ן השירותים אחד מאלה: ים בנותהתקיכי    ,הנני מצהיר .1

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים  )א(
 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3 יתה בילא ה שעה האחרונהההר –עובדים זרים 

   –לעניין סעיף זה

גם  בעל השליטה    -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 
 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו.  

 .1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א יןקה שלא כדאיסור העסחוק עובדים זרים )  –"חוק עובדים זרים"  

 .1968  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –"שליטה" 

 כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  ,הנני מצהיר 3

 ; נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום )א(

אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד שעו בעבירה נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הור )ב(
  ;חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  )ג(
 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -  לעניין סעיף זה 

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה"   -ה", "החזקה" ו"אמצעי שליט
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים. (1) 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

  ;ין, דומהיו, לפי העניו או שותפיחבר בני אדם שהרכב בעלי מניות )ב( 
במהותו להרכב כאמור של נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים 

 ;במהותם לתחומי פעילותו של נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה )ג( 
בני  –ת  אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותי (3) אדם אחר, שנשלט   חבר 

 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון   –"הורשע"   חוק  לפי  בעבירה  חלוט,  דין  בפסק  הורשע 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"חוק שכר מינימום"  

 וג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.או יותר בס 75%החזקה של   –"שליטה מהותית"  
 אמת.   זו  חתימתי וכי תוכן  הצהרתיזו  

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 

 
 אימות חתימה

כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה  ,  אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת
 שמו.לעשות כן ב ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך

 
 תאריך  חותמת וחתימה  שם

 



 
 

 דנספח  
 

 חוקי עבודהאישור לעניין  
 

 
המבקר את  ____________ שמספרו/   ______________ __________________ מרחוב  רו"ח  הח"מ  אני 

,  (, מאשר בזאת כי המציע  שילם בקביעות בשנה האחרונה "המציע"נושא ת .ז. מס'  ______________ )להלן: 
, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים  _בשנת ____

 החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.  
     , רו"ח

 תאריך  חותמת וחתימה  שם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 



 
 

 נספח ה
 
 

הדרוש   אדם  כוח  העסקת  בדבר  שירותהצהרה  המקומיתועצלמ    ובשמח  ילמתן   ה 

 על פי דיןמנואל ע
 

 )שם _________________________________ ת.ז./ח.פ. __________________ אנו הח״מ,
 המציע( מצהירים בזאת ומתחייבים כדלקמן:

 

ניתנהצהרתנ .1 זו  עצמנוו  על  שנטלנו  מההתחייבויות  נפרד  בלתי  וכחלק  בנוסף   ת 

 ן.תנאי המכרז שבנדובמסגרת 
 

מצה .2 התאנו  כי  המכרזירים  מסמכי  כל  את  שבחנו  לאחר  ניתנת  זו   חייבות 

 ובדקנו את פרטי העבודות נשוא המכרז, על כל המשתמע מכך.
 

מלו .3 לביצוע  הדרוש  האדם  כוח  נשברשותנו  העבודות  תוא  המכרז,  עמידהוא   ך 

אנח להם  המקצועית  ובאיכות  המקצועית  ברמה  זמנים  עלבלוח  מתחייבים   נו 

 י מסמכי המכרז.פ
 

מיומן .4 אדם  בכוח  ו/או  בפועלים  מחסור  בדבר  טענה  כל  על  בזאת  מוותרים   אנו 

בכוח מחסור  כי  לנו  ידוע  דלעיל.  המנויות  הסיבות  לרבות  שהיא,  סיבה   מכל 

צידוק,   יהיה  לא  ו/אואדם  המכרז  תנאי  להפרת  עילה  ו/או  הגנה  טענת   סיבה, 

 נים.הזמ  ו הארכה בלוחאו איחור ו/אלעיכוב ו/
 

העבודלביצו .5 שירותע  חוק  פי  על  עובדים  ורק  אך  להעסיק  מתחייב  אני   ות 

תשי״ט   עובדים1959  -התעסוקה  העבודות  לביצוע  אעסיק  לא  מקרה  ובשום   , 

י אם  אלא  ישראלית,  אזרחות  בעלי  כחוקשאינם  עבודה  אישור  בידיהם   ש 

 בישראל.
 

שיל .6 כי  להצהיר  בקביעות  הריני  עומנו  לכל  מחוקי  בדנוונשלם   כמתחייב 

וה הקיבוציים  ההסכמים  ההרחבה,  צווי  החליםהעבודה,  האישיים   הסכמים 

שחלים    עלי מקרה  עלינובמידה  ותשלומים  ,ובכל  כחוק  מינימום  משכר  פחות   לא 

מתחיי אנו  כנדרש.  העבודהסוציאליים  חוקי  כל  אחרי  ולמלא  להמשיך   בים 

כל   את  לעובדינו  המולשלם  ושיגיהתשלומים  להגיעים  דיןעו  כל  פי  על   ולא  ם 

מינימום. אנו מתחייבים להמצ בדיקת   כל מסמך שתדרשו לצורךידי  באופן מיא לכם  פחות משכר 

 עמידתנו בהתחייבות זו.

 

 

 

 .     בנוסף אנו מתחייבים לקיים בכל תקופת ההתקשרות אחר האמור בחוקים הבאים:7
 



 
 

 . 1959 -, תשי״טחוק שירות התעסוקה

 . 1951 -דה ומנוחה, תשי״אות עבוחוק שע

 . 1976-חוק דמי מחלה, תשל ״ו

 . 1950-חוק חופשה שנתית, תשי״א

 . 1954-חוק עבודת נשים, תשי״ד

 . 1965-דת, תשכ״וחוק שכר שווה לעובד ולעוב

 . 1953-חוק עבודת הנוער, תשי״ג

 .1953-וק החניכות, תשי״גח

חוק הגנת   1951.-תשי״א  חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,

  1958השכר, תשי״ח  

 . 1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג

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

 . 1987-חוק שכר מינימום , התשמ״ז

פקודת הבטיחות  2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( , התשס״ב  

 .וחה  כתקנו מלרבות התקנות שהו 1970 -בעבודה )נוסח חדש( תש״ל  

 .1954ודה תשי״ד  חוק ארגון הפיקוח על העב

 .1945  פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,

 . 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ״ח

 . 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ״א

 .1996ים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  חוק העסקת עובד

 .1998"ח  , תשנאנשים עם מוגבלותחוק שוויון זכויות עם  

 .1957  תשי"ז  ,ייםיבוצחוק הסכמים ק

 .1998תשנ"ח  ינית  מדה  הטריעת חוק למנ

 .2001, תשס"א קדמת לפיטורים ולהתפטרותחוק הודעה מו

 .  2006, תשס"ו  ת חירוםעל עובדים בשע  חוק הגנה

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun


 
 

 נספח ו'
 

 למועצה המקומית עמנואל  אספקת שירותי מחשובכתב התחייבות של קבלן משנה לעניין  וסח  נ
 מספר ________ י  מבבמסגרת מכרז פו

 
 בודלכ

  עצה המקומית עמנואלהמו

  "( המועצה: ")להלן

 

 ג.א.נ, 

 

 עמנואל  תחשוב למועצה המקומיתי מת שירואספק -105/20: מכרז פומבי מספר  דוןהנ 

עמנואל  אספקת שירותי מחשובחייבות של קבלן משנה לעניין הת  כתב   למועצה המקומית 

 

 יכם כדלקמן:  פ"(, מצהירים ומתחייבים כלמשנהקבלן ה"הלן: _____, הח"מ )ל______________ אנו

 

ע למתן הנוג  בהסכם "(המציע)להלן: " הרינו מאשרים בזאת, כי התקשרנו עם המציע _________________    .1

 .א המכרז שבנדוןנשו במגוון תחומים  נועל ידי  שובמחתי  ירוש

 .ליבהסתמך על התחייבותנו שלע  ,היתר  יןב  ידוע לנו, כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו    .2

בתחומים    במכרזאשר הוגשה    הצעת המציעלרבות  מבלי יוצא מהכלל  שבנדון  הננו מצהירים כי דרישות המכרז       .3

  שבנדון  אשר הוגשה במכרז ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ו,  מקובלת עלינ  ,נוה לדועהקשורים אלינו, י

לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי    ואנו מתחייבים לפעול בהתאם  כללותו,לדרישות המכרז ב  בהתאםוזאת, 

 .םויחתום על חוזה עמכ  בתחומים הקשורים אלינו, במידה והמציע יזכה במכרז  המכרז

מראש    סב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם המפורשתהננו מתחייבים שלא לה    .4

 .ובכתב

  אישורכם מראשל  בכפוף ו/או באמצעות גוף אחר  תועבר למסגרת אחרת  לעילותינו  שפעיל  כי במידה  ,מובהר    .5

התחייבות זה    כויותיכם על פי כתבובכתב, תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים, מבלי שז

  .תיפגענה

על פי   רשותכםם העומדים לתוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעי  ,ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם   .6

  .דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו

 

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

___________________            _________________             _______________ 

 תאריך                                       חתימה                                        +חותמתשם                

  

   



 
 

 ז'נספח  
 

 
 הסכם  

 
 2020_______  ____ ביום ________ בחודש  __ -נחתם ב שנערך ו

 
 
 ב י ן
 

 המקומית עמנואל ועצה  המ
 (ו/או "המזמין"  " המועצה: " גם  להלןשייקרא  ) 
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___________________   

 ____________ . ח.פ ת.ז./
 ___________________ '  רח מ

 "(ספק"האו "המציע" ו/להלן:  קרא  ייש ) 
 מצד שני

 

 מחשוב ציוד אספקתלצורך  המועצהשנערך על ידי   ספר __________פומבי מ  והספק זכה במכרז הואיל
נותני  שירותי גישה ל  ,שרתים  לרבות  תפעול ותחזוקה של ציוד זההתקנתו וכן,  וכן,   למועצה  וטלפוניה
אתרי   זוקתותח  Help Deskשירותי    ,שירותי טלפוניה  ,כןתו  אבטחת מידע וסינון  ,אינטרנטשירות ול
  .  מסמכי המכרזכלל  "( וזאת, כמפורט בהשירותים" " ו/אוהמכרז" )להלן:  המועצה

 

  אשר הוגשה במכרז   הספק זכה במכרז על פי הצעתו,  המועצהבהתאם להחלטת ועדת המכרזים של  ו והואיל
ה חלק ומהוולהסכם   1כנספח    מצ"בהמכרז  כלל מסמכי    .(ויותב הכמכת  -פרק ה למסמכי המכרז)

 ;"(הצעת הספק)להלן: "  ה זהנפרד מחוז  בלתי

המיומנות, והואיל הכישורים,  בעל  שהוא  מצהיר  לספק  היכולת,  והספק  לרכוש,  והניסיון  להוביל, ,  הידע 
את לבצע , והוא מתחייב המפורט במסמכי המכרזולתחזק את הציוד    , ליתן שירותי אחריותלהתקין

 זה זה;מפורטים בחום ובתנאים הבמועדי  ,ברמה מעולה, באופן  יםתוהשיר

 והספק מתחייב ומצהיר בזה כי בכל הנוגע להתקשרות זו מעמדו הוא כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1
 

 כמותו. את הצדדים   ומחייבים    המבוא והנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה .1.1
 

קון ו/או תוספת לחוזה לא יהיה להם תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי תיכל שינוי,   .1.2
 כל הצדדים לחוזה זה.  

 
מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. הוראות המכרז וההסכם על כל נספחיהם יראו  מסמכי המכרז   .1.3

להוסיף על זכויות    כמשלימים ובכל מקרה לא לגרוע מהן. כן מובהר כי בכל   המועצהוכבאים 
  מועצה ה הוראות שבמסמכי החוזה והמכרז תגבר ההוראה המיטיבה עם הרה של סתירה בין  מק

 .מועצההלפי שיקול דעתה והחלטתה של  
 

הצדדים במלואם. לחילופי מסמכים שבין הצדדים עובר   הסכמותחוזה זה מגלם וממצה את כל   .1.4
אין ולא  השוליים    ותולסדר הסעיפים וכותרוטות שהוחלפו ביניהם,  לחתימת חוזה זה, לרבות לטי

 תהיה משמעות בפרשנות חוזה זה.
 
 



 
 

 יווהתחייבויותמציע  הצהרות ה .2
 

בפרק ה למסמכי  יםהציוד המפורטו  םיהשירותאת כל    מועצהמצהיר ומתחייב, לספק להמציע   .2.1
( הכמויותהמכרז  ותקין  (כתב  טוב  ובמצב  לחלוטין  חדש  המפורטות   ובהתאם  שהוא  לכמויות 

 .  בפרק ה למסמכי המכרז

 
  פורט בהצעתו בהתאם למזהים או דומים    םשירותיקודם במתן   ןניסיומצהיר כי הוא בעל   מציעה .2.2

  , בפרק ה למסמכי המכרז כמפורט    וטלפוניה  אספקת של ציוד מחשוב  ,דהיינו  ועל פי תנאי המכרז
 ציודכל האחריות לתחזוקה תפעול, שירותי  מתן    וכן,  מועצהלשביעות רצון ההתקנתו    ,הובלתו

, והאמצעים הדרושים  ןהניסיוש לו הידע,  כי יוכן,    סכםופת ההשך תקלמ מן כלל יוצא  מבלי לעיל
 .ממסמכי המכרז  לביצוע השירותים כמתחייב מחוזה זה

 
 השירותים על פי חוזה זה.  את מצהיר כי הוא מורשה מכל בחינה שהיא ליתן  המציע  .2.3

    
 .  תקף בדבר ניהול ספריםפרי חשבונות כדין ובידיו אישור  הוא מנהל סמצהיר כי   מציעה .2.4

 
והמקובלת,  הנדרשת, ביעילות ובמיומנות בצורה מקצועית  ת את השירותיםמתחייב לת  המציע .2.5

 ובזמינות הנדרשת לשביעות רצונו של המזמין.
 
מכרז  (, ל ויות פרק ה )כתב הכמפי המציע הוא מורשה מטעם היצרן של המוצרים המבוקשים על   .2.6

לספק,   המוצרולתחזק    ןהתקילזה  הנ"ל  את  לו ים  המאפשרות  למוצרים  הזכויות  כל  ובידיו 
 זה.  בהסכםתקשר  לה

 
על ידו באופן אישי ו/או באמצעות עובדיו ו/או באמצעות מי   ויינתנ  כי השירותיםמתחייב   מציעה .2.7

וכי   כהוא  מטעמו,  חלק  אפילו  או  השירותים  ביצוע  את  להעביר  רשאי  יהא  של לא  לשהו 
   .מועצהמהאלא אם כן קיבל לכך הסכמה בכתב ומראש  השירותים, לכל אדם או גוף אחרים,  

 
וכלפי כל צד ג׳ באופן מוחלט ובלעדי, לכל נזק גוף ו/או רכוש   מועצההספק יהא אחראי כלפי ה .2.8

מכל מין וסוג שייגרם למי מהם בתקופת החוזה ולאחריה, בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם  
 ויפצה את הגורם הניזק כפי נזקו.  זה,

 
או דין, ישפה הספק את  ח כל הסכםושהיה על הספק לשלמו מכ כלשהו תשלום מועצהשילמה ה .2.9

בתוך    מועצהה זה  ידה. בכלל זה, ישפה הספק  7בגין תשלום  על  לכך  שנדרש  מיום  את   ימים 
ם הסכם זה, בגין כל תשלום שחויבה בו מכח פסק דין בקשר עם השירותים ובקשר ע  מועצהה

 ט ושכ״ט עו״ד.לרבות תשלומים בגין הוצאות משפ
 

סכום שלדעת    כל –כלשהו המגיע לספק לפי חוזה זה   תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום  מועצהה .2.10
דין וכל זאת, מבלי לפגוע   מועצהמגיע מהספק ל  מועצהמנכ"ל ה ו/או לכל צד ג׳ עפ״י הסכם או 

 ן או הסכם.כל די על פי  מועצהבכל סעד או תרופה לה זכאית ה

 
בהתמתחייב  המציע   .2.11 ידו בכל הנוגע  ל  אםלפעול  על  שימונה  מי  או  המזמין,  לשירותים הנחיות 

 בהתאם לחוזה זה. המציעולביצועם, ואין בכך לגרוע מאחריות  
   

מתחייב לתקן כל נזק ולהשלים כל אובדן שגרם במהלך מתן השירותים, מיד או בסמוך המציע   .2.12
 לאחר התרחשותם.

 
 

 
 
  ופת החוזהקת .3

 
 .ההודעה על זכיית הספק במכרזאחר מועד ל  ימים 7 -מהחל   שיםדחו 36הינה למשך    תקופת החוזה 3.1

  בו  מקרה   בכל ,  3.1ההתקשרות עפ"י חוזה זה לפני המועד שמצוין בסעיף  את הפסיק הזכות ל מועצהל 3.2
תעוררנה בעיות שנדרשו בחוזה זה ו/או היה ות  המקציעות  אוו/  ד בדרישות הטכניותהציוד לא יעמו

הנוגע לזמנ ובכפוף להתראה במסגרת    האספקה של הציוד ו/או תחזוקתו השוטפת  י ו/או איכותבכל 
ובכל מקרה אחר בו ההסכם הופר על ידי הספק באופן יסודי כמפורט בהסכם    יום 21מראש ובכתב של  

 .  דין  ו/או על פי כל  על פי הסכם זה מועצהי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים המוקנים לוהכל, מבל  זה



 
 

או  אחר   שירותיםשל הפסקת ההתקשרות כאמור לעיל, להתקשר עם ספק   רהמקכל  ב רשאית  מועצהה 3.3
בעצמ השירותים  את  דעת  הלבצע  שיקול  להתנגד   הלפי  כלשהי  זכות  תהיה  לא  ולספק  הבלעדי 

   .התקשרות זול
 
 וביצוע השירותים  מהות ההתקשרות .4

 
לספק   4.1 , (ויותהכמ  )כתב  למסמכי המכרז  בפרק ההציוד המפורט  כל  את    מועצהלהספק מתחייב 

 בהסכם זה.בהתאם לכמות, למפרט ולזמן האספקה המפורטים 
)כתב    למסמכי המכרז  בפרק ה  יםהמפורט  רכותומהע  הציודמלוא את    מועצהמתחייב לספק להספק  4.2

התקנתו    ויות(הכמ הציוד  הובלת  בתוך  לרבות  הה  30וזאת,  זכיית  זהכרממועד  כזוכה   הספק  על 
על חשבון הספק  המועצהלבניין את הובלת הציוד עד  כאמור, ת, כאשר אספקת הציוד כוללבמכרז

המחשבים של    אחראיבהתאם להנחיות    מועצהה  בבנייןוכן, את התקנת הציוד   ועל אחריותו המלאה
לצורך  תהיה רשאית לקבוע מועד מאוחר יותר   עצהמולעיל, היחד עם זאת ועל אף האמור  .  מועצהה

 ה וצרכיה.  וזאת, בהתאם לשיקול דעת  אספקת הציוד
בפיצוי מוסכם של   מועצהכל איחור באספקת הציוד המפורט בנספח א' למסמכי המכרז יזכה את ה 4.3

ע מכל וזאת, מבלי לגרו הספקבגין כל יום של איחור, כאשר הפיצוי הנ"ל יקוזז מחשבונות   ₪  200
 ו/או על פי כל דין.  על פי הסכם זה   צהמועזכות ו/או סעד אחרים המוקנים ל

תקינים, ברמה מעולה יהיו חדשים לחלוטין,  פקהסאשר יסופקו על ידי   כאמור, כלל פריטי הציוד 4.4
   המבוקשות, וארוזים באריזתם המקורית.  בהתאם לדרישות הטכניות

 
 התמורה ואופן התשלום .5

  
 מסמכי המכרזה ל  בפרק  ה על ידויהא זכאי הספק לתמורה כפי שפורטאספקת הציוד  תמורת   .5.1

 (.תכתב הכמויו)

 הציוד  כי כל  מועצהומנהל מחלקת המחשוב של ה  מועצהעם קבלת אישור סופי מאת מנכ"ל ה .5.2
, יגיש הספק לאישור מועצהלשביעות רצון ה  בבניין המועצהסופק והותקן    מבלי יוצא מן הכלל

ה המתב  מועצהמנכ"ל  כאמור, אך רק על מחירי כל יחחשבון   סוג ציודכל  ידה ויחידה של  סס 
   למסמכי המכרז.  בפרק ה  יותמוכתב הבכ  המפורט

ע״י הספק בצרוף   וימים ממועד המצאת  21וזאת, תוך  יבדוק את החשבון ויאשרו   מועצהמנכ"ל ה .5.3
 לום.חשבונית מס מטעם הספק על הסכום המאושר לתש

ה .5.4 ומנכ"ל  לקבל    מועצהבמידה  זכאי  יהיה  הספק  החשבון,  את  תשאישר  התמורה לואת  ם 
. מובהר בזאת, 30וזאת, בתנאים של שוטף+( מסמכי המכרזת בכתב הכמויות )פרק ה לרטהמפו

לתשלום התמורה וכי   תנאי  הינה  החשבון  המצאת  הימים האמורים לתשלום ימנו החל   30כי 
 ממועד אישור המנכ"ל את החשבון.  

 
 ה אשר ישולמו לו.חשבוניות מס כדין בגין תשלומי התמור  מועצההספק ינפיק עבור ה .5.5

 
לכל .5.6 זכאי  יהיה  לא  כל ספקת  ויות בגין אלאמור בכתב הכמתשלום תמורה נוסף מעבר    המציע 

והתקנתו כאשר תשלומי התמורה  הציוד  בכתב הכמויות,  שפורטו  כפי  ביצוע   לעיל  בגין  הינם 
מצד   השירותים  אספק  הספקמלוא  הציוד,לרבות  רצון   הציוד  התקנת  ,הובלתו  ת  לשביעות 

בפרק ד' למסמכי לציוד כמפורט  תחזוקה ומתן שירותי  מחוצה לוה ובניין המועצבתוך    מועצהה
השיר )מפרט  השירותהמכרז  מפרט  מ  ות(.  חלק  להינו  א'  שזהנספח  מסמכי   הסכם  )כלל 

 המכרז(. 
 

 

 
התחז ש  .6  קה  ו ירותי 

ספק,   .6.1 הסר  הספקבאחרלמען  ו  יות  ההסכם  לכל אולהבטיח  לדאוג  פעילות תקינה רך תקופת 
ליבת הרשת, מערך אבטחת   רבותמועצה לל  קו על ידוהציוד אשר יסופוכל המערכות  ת של  ושוטפ

כולל מכשירי   על כל רכיביה   IPT  –המידע, קישור לספק אינטרנט, ציוד המיתוג ומרכזיית ה  
 .המפעיל הפנים ארצי  מולוכלל המערכות הנלוות לרבות הממשקים  הטלפון

תח .6.2 שירותי  למועצה  ליתן  מתחייב  לכוזהספק  הצקה  ע  מערכותוהיוד  לל  יותקנו  ידאשר  ו ל 
  .(שירותמפרט הסמכי המכרז )אם לאמור בפרק ד' למובהתוכמפורט בכתב הכמויות  



 
 

הרשי .6.3 ת ספק כמפורט בכתב הכמויוידי ה  לאשר יותקנו ע  והמערכותיוד  הצ  לכללזוקה  תחותי 
ל ה  המכרבפרק  יסומסמכי  מז  נוספת  ו/או תמורה  עלות  וללא  הגבלה  ללא  לתמורה פקו  עבר 

 כמויות.  ת בכתב הפורטהמ
 

 ת ביקור .7
 

והבהסתיים   .7.1 המערכותשל    תקנהההאספקה  ה כ  הציוד  כלל  )נספח  הכמויות  בכתב  מפורט 
המכרז(, על סיום   מועצה, יודיע הספק למנכ"ל ההמועצה ומחוצה לווהתקנתו בבניין    למסמכי 

ת ומנהל מחלק  מועצההמנכ"ל    .המכרז  במסמכיכמפורט  והמערכת    הציודמלוא קנת והת  אספקת
 כמפורט במסמכי המכרזהמפורט והמערכת  הציודכי אכן מלוא   קויבד  מועצההמחשבים של ה

בהתאם  והמערכת את אופן התקנת הציודשהוא במצב טוב, חדש ותקין, לרבות    מועצהסופק ל
  יע רצון, יודיע על כך במלואם ובאופן משב  מועצה. במידה והשירותים סופקו למועצהלהנחיות ה

ה בתוך  לספ  מועצהמנכ"ל  בכתב  ד הודעת הספק ומבלי לגרוע מאחריות הספק יום ממוע  21ק 
שירותי   ההסלמתן  למשך תקופת  סופק מלוא  כםהתחזוקה  ולא  במידה  ציוד או סופק    הציוד. 

ה תפרט  המכרז,  במסמכי  המפורטים  בסטנדרטים  עומד  בכתב,   מועצהשאינו  הספק  בפני 
אחר ושיש  כזה או בציודרים שנמצאו , הפגמים והחוסייםיקובאמצעות רשימה מסודרת את הל

 .לתקנם

הליקויים והפגמים כולל השלמת    .7.2 יתקן את  מסמכי ובהתאם ל  ציוד ככל שהדבר יידרשהספק 
ושל   מועצה של מנכ"ל ה   ם, ויבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה הנ"ל לשביעות רצונהמכרז

המחשוב   מחלקת  המנהל  מיידי.  מועצהשל  שתוקנו    ובאופן  הלאחר  הפגמים וקויים  ילכל 
מנכ"ל ה  לשביעות של   מועצהומנהל מחלקת המחשוב של ה  מועצה, ייתן מנכ"ל המועצהרצונו 

סיום   על  בכתב  ומהערכת  התקאישור  הציוד  לגנת  חובתו של הפסק ליתן שירותי רוע מומבלי 
 פרט השירות(.  חזוקה כמפורט בפרק ד' למסמכי המכרז )מת

כי א .7.3 בזאת,  באמובהר  היין  מנכ"ל  ק מאחריות כלשהי לגבי בכדי לשחרר את הספ  מועצהשור 
לישתן את שירותי  מכח ההסכם לרבות לעניין אחריותו של הספק   אחרת  השירותים וכל מחויבות

, ואין בו בכדי להוות ראיה או חזקה לכאורה ולמערכת במשך תקופת ההסכםזוקה לציוד  התח
העדר אחריו הספק לגבי כל פבדבר  של  ל ידו אשר סופק ע  בציודשיתגלה  גם, ליקוי או נזק  תו 

 . מועצהל
 

 ערבות ביצוע  .8

, ימציא לכניסת ההסכם לתוקף וכתנאי מתלה להבטחת קיום כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה .8.1
במעמד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית על פי הנוסח המצורף   מועצההספק ל
 ת המחירמגובה הצע 10%-ם השווה לתעמוד בסכו  לעילע  הביצו  הערבות  .סכם זהלה  2כנספח  
 של הספק אשר הוגשה במסגרת המכרז כולל מע״מ.  במלואה

סכום הערבות הבנקאית הנ״ל, שימסור . ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההסכם .8.2
ה לידי  צמודה  מועצההספק  המחירים הכללי לצרכן על בסיס מדד  , תהא   _____חודש  למדד 

מידי בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות תהיה ניתנת למימוש    רבותהע  _______  ם ביוםשפורס
 כלשהן.  

וככל שלא  ההסכםכאשר בתום תקופת ההסכם  תהא בתוקף לכל אורך תקופת    ערבות הביצוע .8.3
 .נעשה בערבות שימוש, תושב הערבות לידי הספק  

 
 
 
 

 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו 

ובכתב של    ההסכם בכפוף להתראה מראשרשאית לבטל את   האת  מועצהמוסכם בין הצדדים כי ה .9
יסודית    קרים אלו כמוה כהפרהממאחד   ימים וזאת ובין השאר, במקרים הבאים כאשר קרות   30

 של הסכם זה על כל המשתמע מכך בהסכם זה:

 
 באם הינו -מונה לספק כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל או   (1

חה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב  הספק או מי ממנהליו נפת  נגדו/או   צו פירוקניתן לגביו   -תאגיד 
 .נה בבחינת עברה שיש עמה קלוןבנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הי  הספק  הורשע אישום, או

 
 הספק או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה (2

 מרמה.



 
 

 
 ם מסיבה בריאותית,כי הספק אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכ  מועצההוכח ל (3

 , טכנית, או מכל סיבה אחרת.כספית
 

ים  ר מסמכי המכרז במועדים הקבועכלל הציוד המפורט בכתב הכמויות וביתהתקנת ו/או הספקת  אי א (4
 .  ביעות רצון המועצהולש  בהסכם זה

 
)מפרט השירות(, לעניין שירותי    רזבועים בפרק ד' למסמכי המכים הקעומד בתנא אינוהספק  (5

 ציוד.  ללמערכת ו  התחזוקה

 
ה בבחינת רשימה סגורה וכי אין  טול החוזיבזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ב  מובהר (6

לבטל החוזה מכח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל החוזה עקב    מועצהבמנייתם בכדי לגרוע מזכות ה
 הפרתו היסודית על ידי הספק.

 ות הבאות:ההורא  מצד הספק, תחולנה  ל מקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו היסודיתבכ .10
 
 ימים.  7תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע של הספק בכפוף להתראה מראש ובכתב של    מועצהה -
 
עפ״י כל דין או  צהמועהאמור בסעיף זה אינו בא על מנת לגרוע מסעדים נוספים או חילופיים המגיעים ל-

 .הסכם
 

כן,   .11 רט יותקנו על ידי הספק כמפויסופקו ו  רכות אשרד והמעוב כי כלל הצידוע לצדדים היטיכמו 
המכרז  במסמ הספק  יכי  בבעלות  שהוישארו  סיבה  מכל  ההסכם  תקופת  הציודיא,  בתום   כלל 

האחרו יהיה  לספק אשר   תוק הציוד והמערכת ופינויאי הבלעדי ועל חשבונו על ניהמערכת תושב 
 .  מועצהלהם משטח הש
 
 
 

 אחריות ושיפוי .12
 

 י המכרזבהתאם לכתב הכמויות ויתר מסמכהתאמתו איכות הציוד, תקינותו,  הספק אחראי על .12.1
 .כל תקופת ההסכם  במשך תחזוקתו השוטפתוכן, על 

כלפי    הספק .12.2 לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול   באופן מוחלט ובלעדי  מועצההאחראי 
עקב מעשה או   ציודאו לו/או לצד ג' כלשהו ו/  הו/או למי מטעמ  הדיו/או לעוב  למועצהאשר נגרמו 

 צוע השירותים או בקשר אליהם.  י, תוך כדי בהספקדל של מח
לכל נזק גוף או לרכוש ולכל נזק אחר  באופן מוחלט ובלעדי  אצד ג' שהוכל  אחראי כלפי    הספק .12.3

מתחייב לפצותם ו/או  קהספעל כן,  יגרם להם כתוצאה מביצוע השירותים.  אשר  מכל סוג שהוא 
 ק כאמור לעיל שיגרם להם.  התלויים בהם בגין כל נז את יורשיהם ו/או את

ן ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל אחריות שתוטל עליו ו/או כל מתחייב לשפות את המזמי  הספק .12.4
על   לגביו מוטלת  שהאחריות  בגין מקרה  לשלם  שיחויבו  לרבות   חמכו  הספקסכום  זה,  חוזה 

 .ול, הוצאות משפט ושכ"ט עו"דהוצאות ניה
 

 
י  .13 קיום  עובד מעביד אי   חסי 

 

הס .13.1 לא יחשבו כעובדים של הלמען  עובדיו  ו/או  הספק  כי  בזאת,   ובשום  מועצהר ספק מוצהר 
 חסי עובד ומעביד.כל י  מועצהמקרה לא ייווצרו בין הספק ו/או עובדיו לבין ה

 
 –הספק מצהיר ומתחייב כי   .13.2

 
עובד יחסי  מועצההמטעמו לבין ו בינו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי לא נוצרו ולא ייווצר  ,אין א. 

 מעביד.
 

כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים, ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא  ב. 
במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו בלבד,    מועצהל היחשבו כעובדים או שלוחים ש

יחו הנובעות  ועליו  דרישותיהם  ו/או  תביעותיהם  כל  הנובעותלו  ו/או  עמו  מהאמור   מיחסיו 
 בהוראות סעיף זה כולו.



 
 

עובדי ג. של  זכויות  כל  מטעמו,  למי  ו/או  לשלוחיו  ו/או  לעובדיו  ו/או  לו  תהיינה   לא 
ו/או    מועצהה לקבל מהוהוא  זכאים  יהיו  לא  מי מטעמו,  ו/או  שלוחיו  ו/או  כל    מועצהעובדיו 

 בעה בהסכם זה. ע ההסכם מלבד התמורה שנק, פיצוי ו/או טובת הנאה אחרת, בקשר לביצותשלום

ה ד. את  ישפה  כנגד  מועצההספק  יוגשו,  אם  שיוגשו,  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל   בגין 
מעביד בין   -ידי צד שלישי אחר כלשהו, שעניינן קיום יחסי עובד  ידי מי מעובדיו ו/או על  מועצהה
 ן מי מעובדי הספק.לבי  מועצהה

בזא ה. מצהירים  עלהצדדים  שניתנת  זכות  כל  כי  ל  ת,  זה  הסכם  לפקח   מועצהפי  לנציגיה  ו/או 
צורה שהיא על אופן מתן השירותים, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע ההסכם  בכל  ולהתערב 

שיהא  אם וככל   מועצהל כן, הספק לבדו יהיה אחראי לביצוע השירותים ואין בפיקוח הבמלואו. ע
 .של הספק  , בכדי להפחית מאחריותוהעלי

ריות לעובדיו, לרבות תשלום כל זכויותיהם וחובותיהם על פי כל דין, ובכלל  הוא בלבד הנושא באח ו.
לנכות את כל הניכויים   ידאג  וכן  סוציאליים  ולשלם את כל תשלומי החובה זה תשלום תנאים 

תשלומים והניכויים המוטלים ו/או שיוטלו האחרים המוטלים עליו בגין העסקת עובדיו לרבות ה
 ת כל דין.ליו כמעסיק בהתאם להוראוע

מעביד ובין היתר יעמוד בחובות  -הוא ימלא אחר כל דרישות והוראות כל דין הקשור ליחסי עובד ז.
 י, כנדרש על פי כל דין והוראה מחייבת.הדיווח לכל רשות ומוסד רלבנט

ה ח. בפני  פ  מועצהיציג  ועל  לעת  המועמעת  דרישת  א  צהי  המוכיחים  המסמכים  כל  קיום את  ת 
 כל דין ו/או כל הסכם לגבי העובדים שבאמצעותם הוא נותן לה שירותים.  התחייבויותיו לפי

 
 שונות 

 
שום התנהגות של צד זה לחוזה לא תחשב ויתור על איזו מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, או  .14

רכה א הדחיי האחר או כנותנת ו הפרה או אי קיום תנאי החוזה על ידי הצדויתור או הסכמה מצידו לאיז
 או שינוי, ביטול או תוספת איזה תנאי שהוא, אלא אם כן ויתר הצד על כך בכתב.  

 
 

  יטוחב .15
 

    בהתאם לנספח י'
 

 שינויים בהסכם או בתנאים .16
 

כל  להעביר או למסור לאחר אין הספק רשאי להסב לאחר את החוזה או חלק ממנו וכן אין הוא רשאי  
הספק   בכתב, וגם במקרה זה ימשיך  לכך מראש ו  מועצהההסכמת    ניתנה  זכות לפי החוזה אלא אם כן

 בכל הנוגע לביצוע חוזה זה. מועצההלהיות אחראי כלפי  
 

 מענו של כל צד לצרכי חוזה זה הוא: .17
 

 ________ :מועצהה 
   

 
 ______________________'  רח  ____________________,   :ספקה

 עבור: ____________________
 
 48 בתום, לפי מענו דלעיל תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בדואר רשום  למשנהו  צדידי    הודעה שתשלח על  

הודעה שתשוגר בפקס תיראה כאילו הגיעה לתעודתה במועד שיגורה, בכפוף לאישור    שעות ממועד שיגורה.
 בדבר קבלתה על ידי הנמען.

 
 

 לראיה באו הצדדים על החתום:ו
 
 

            ______________________                                  ______________________ 
 הספק                               מועצהה                                 

  



 
 

 מכרז ערבות    -' ח נספח  
 

 
 לכבוד

 ("המועצה)להלן: "המועצה המקומית עמנואל 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 
 ____________  ערבות בנקאית מספר
 

 
 ח.פ.   ת.ז./פר מסלפי בקשת   _________________________________________ 

  16,000  שללסכום כולל    ״( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עדהמציע״ –)להלן   
להצעה  בקשר   המציעדרשו מאת ״( שתהערבות  סכום״  –₪( )להלן   : ששה עשר אלף שקליםש״ח )במילים

)להלן:   לצורך מתן שירותי מחשוב למועצה 105/20אשר הוגשה על ידי המציע במסגרת מכרז פומבי מספר 
 "(. המכרז"

 
הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על ידי  סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן    .1

 "( באופן הבא: ההלשכהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.      -המדד היסודי  

 המדד הידוע בעת התשלום.    -המדד החדש  

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  
תשלום כי המדד החדש  בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר בעת ה

מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש  נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא  
לעומת המדד היסודי.  אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות  
 .  בלבד

  
הראשונה בכתב    מקבלת דרישתכם מיםי  7תוך  סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו   .2

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם   כל תנאי ובלי להטיל וזאת, ללא  גזבר המועצהחתומה ע״י  
כמו כן מוסכם בזאת  .המציעתחילה את סכום הערבות מאת   ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

 למציעו/או לפנות בדרישה מוקדמת   המציענגד    במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים
 כום הערבות על ידינו.  כתנאי מוקדם לתשלום ס

 
  מתוך  ידכם על  שייקבע  סכום  כל על לעת  מעת,  כאמור  בדרישה  הערבות את  לממש  ורשאים  זכאים אתם .3

 על  לויע  לא  זאת  ערבות  בגין  ידינו  על  וישולמו  ידכם  על  שיידרשו  הסכומים  כל  שסך  ובלבד  הערבות  סכום
 תוקפה במלוא  זאת  ערבות תישאר, אחת  בפעם  במלואה  זו  ערבות תממשו  ולא  במידה,  לפיכך.  הערבות  סכום
 .  ממומשת  הבלתי  הערבות  סכום יתרת  לגבי

 

 
ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. כמו כן, ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי    .4

 . ואוטונומיתמותנית 

 

כאשר לאחר תאריך זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. כל דרישה   30.2.21ליום  ת זו תישאר בתוקפה עד  ערבו .5
 על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ״ל.

 

        _____________ 

 המוסד הבנקאי           
 
 



 
 

 ביצוע ערבות    -להסכם   ' ט נספח  
 

 
 לכבוד

 "(המועצה)להלן: "ואל המועצה המקומית עמנ

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: כתב ערבות מס' _________

 
 ____________  ערבות בנקאית מספר
 

 
 ח.פ.   ת.ז./פר מסלפי בקשת   _________________________________________ 

 30,000 שללסכום כולל  ״( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עדהספק״  –)להלן   
אשר   בקשר להסכם  הספק״( שתדרשו מאת הערבות  סכום״ –₪( )להלן   שלושים אלף שקלים  ש״ח )במילים:

 "(.  ההסכם)להלן: "  בנוגע למתן שירותי מחשוב למועצה מיום _______  הספקלבין   המועצהנחתם בין  
 

הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי שמתפרסם על ידי  סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן    .6
 "( באופן הבא: הלשכהן: "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל

 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.      -המדד היסודי  

 המדד הידוע בעת התשלום.    -המדד החדש  

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל  
רר בעת התשלום כי המדד החדש  בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתב

עור זהה לשיעור ירידת המדד החדש  נמוך מהמדד היסודי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוקטן בשי
לעומת המדד היסודי.  אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, תשולם קרן הערבות  
 .  בלבד

  
הראשונה בכתב    מקבלת דרישתכם ימים  7תוך    סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו .7

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם   ובלי להטילוזאת, ללא כל תנאי   גזבר המועצהחתומה ע״י  
כמו כן מוסכם בזאת   .הספקתחילה את סכום הערבות מאת   ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

כתנאי   לספקו/או לפנות בדרישה מוקדמת   הספקמשפטיים נגד  במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים  
 מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.  

 
  מתוך  ידכם על  שייקבע  סכום  כל על לעת  מעת,  כאמור  בדרישה  הערבות את  לממש  ורשאים  זכאים אתם .8

 על  יעלו  לא  זאת  ערבות  בגין  ידינו  על  וישולמו  ידכם  על  שיידרשו  הסכומים  לכ  שסך  ובלבד  הערבות  סכום
 תוקפה במלוא  זאת  ערבות תישאר, אחת  בפעם  במלואה  זו  ערבות תממשו  ולא  במידה,  לפיכך.  הערבות  סכום
 .  ממומשת  הבלתי  הערבות  סכום יתרת  לגבי

 
 

ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. כמו כן, ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי    .9
 . ואוטונומיתמותנית 

 

כאשר לאחר תאריך זה    מכל סיבה שהיא  ההסכם בין הצדדיםערבות זו תישאר בתוקפה עד לתום תקופת  .10
תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך 

 הנ״ל.
 

        ___________ 

 המוסד הבנקאי        
 

 



 
 

 ביטוח  -י' נספח

 גדרות נספח ביטוח זה:לעניין ה

 ________________ –" המבוטח"

ו/או עמותות  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה מקומית עמנואל -" מבקש האישור"
 בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 מבקש האישור. שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית למערכות המחשוב של –" השירותים"

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
משולב אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח חבות המוצר 

את הביטוחים  ,תן השירותיםחר תום תקופת משנים לא 3אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של עם ביטוח 
 "(.ביטוחי המבוטחלהלן )להלן: " 8בסעיף המפורטים 

מועד תחילת ימים לפני  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום  השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל

ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6

ת אישור ביטוחי יטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור אלא יאוחר ממועד תום תקופת ב
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה 

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

או עומד לחול בו  בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל
ועד יום לפני מ 30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 
וטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם מהתחייבויות המב

אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי  אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל
אישור המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש ה

 עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

 

המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  מוסכם בזאת כי התחייבויות
וראות המפקח יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם לה

על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח 
ה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח ביטוח ז

ם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכ
ביטוח המצ"ב המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי ה

בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה 
 .כאמור

טח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבו .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח

הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 
ידי מבקש -ם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עללתביעה ולשתף פעולה ע

 האישור להגישה למבטחים. 

לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  מבקש האישור רשאי .4
וסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מ

בדיקתם בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי 

פי הסכם זה ו/או -ו לצמצם את אחריות המבוטח עלעל מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/א
 פי דין.-על

ין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לב
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

, הינה ביטוח זה יעת גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קב .5
פי הסכם זה ו/או -המבוטח ממלוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
חריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח האישור בכל הקשור לגבולות הא

 שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 
שבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על ח



 
 

ויתור על זכות ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבוטח לכלול את מבקש האישור, ידי המבוטח יורחב שם ה-בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, המבוטחמטעם המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים  .6
ידי מי מטעם ו/או -ידי המבוטח ו/או על-מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

, ע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותיםעבור המבוטח למקום ביצו
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק , כאמור לרכוש נזק עקב תוצאתי אבדן לרבות במפורש

 בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי  .7
ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי  הולמים ביחס לסוג והיקף פעילותםביטוח  סעיפירות עמם ההתקש

 וטח בהתאמה כאמור.המב

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו 
טח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבו

ידי קבלן המשנה, בין אם -ל השירותים שבוצעו עללפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בש
 אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, /מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו
מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו באחריות המבוטח לשפות את 

 בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

 ביטוחי המבוטח: .8

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם פי דין -המבטח את חבות המבוטח על
 השירותים.ו/או גוף כלשהו בקשר עם 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות 
הסר ספק,  תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען

 שי.מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלי

עקב  על מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת 
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 וח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.הביט

 במצטבר לתקופת הביטוח.₪ לאירוע ו 2,000,000: גבול אחריות

  ביטוח אחריות מעבידים .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -המבטח את חבות המבוטח על
להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה 1980 -התש"ם 

 השירותים. 

 עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח לא יכלול מגבלה בדבר 

לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע
 ד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.מבקש האישור נושא בחובות מעבי

 ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪ לתובע, לאירוע  20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית )משולב( .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על
רים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או נזק שנגרם עקב מוצ או ( פגיעה 1בגין )

( טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח 2"( )המוצריםידי המבוטח )להלן: "הותאמו על 
 ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

( בכל 1ות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור )הביטוח יורחב לשפ
( עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או 2הקשור במוצרים ו/או פגיעה ו/או נזק עקב השירותים )

הבאים מטעם המבוטח, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 
 די המבוטח, אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.כל אחד מיחי

ה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הביטוח לא יכלול כל הגבל
 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות ונזק כספי או פיננסי.

כתוצאה מאירועי סייבר שגרם  ' המכסה נזק פיננסי טהורלנזקי צד גהביטוח כולל הרחבת סייבר 
)השמצה, הוצאת דיבה, פגיעה ,  אישיות בצדדים שלישייםלדליפת מידע של צדדים שלישיים, פגיעות 

( והחדרת , פריצה למערכות מידע, הפרת סודיות ושימוש לרעה במידעבמוניטין, הפרת זכויות יוצרים
 וירוסים למחשבי צד ג'.



 
 

תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  דשים לאחר תוםחו 12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 2,000,000: גבול אחריות משולב

 פיהם:כללו הוראות לביטוחי המבוטח י .9

ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .9.2
 יטול.או הבלרעה וי המבטח למבקש האישור בדבר השינ

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .9.3
ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים 

 כאמור.

יג רשלנות רבתי . חר2013דורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מה .9.4
)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי 

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .9.5
 דם שגרם לנזק בזדון. א יחול כלפי אעל זכות התחלוף כאמור ל

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  .9.6
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10



 

 
 הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 

ו בתוקף פוליסת ביטוחתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהווה אסמכ נ י ה א , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור ז
יסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  ול במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפ

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

מועצה מקומית : שם
ו/או תאגידים  עמנואל

ו/או חברות עירוניים 
 סמך גופי ו/או

ו/או עמותות  רשותיים
בשליטתם ו/או 
נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 נדל"ן☐ _________ : שם

 ם שירותי☒

 אספקת מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 _________ : ת.ז./ח.פ. _________ : ת.ז./ח.פ.

 _________ : מען : מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות    גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומיאו  

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
הדורת ומ

 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח סיום .ת תחילה .ת
  חריגים

 'ד לנספח  בהתאם  כיסוי  קוד  לציין יש
 מטבע סכום

) ₪  2,000,000     צד ג' צולבת   (302אחריות 
(  (307קבלנים וקבלני משנה 

על תחלוף לטובת מבקש האישור )  (309ויתור 
 (315לתביעות המל"ל )כיסוי  

המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   -מבוטח 
 (321)  מבקש האישור

ג' )  (322מבקש האישור מוגדר כצד 
(  (328ראשוניות 

ג' )  (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 

על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים  (309ויתור 
 מי  של  כמעבידם  וייחשב  היה  -  נוסף  מבוטח
 (319)  המבוטח  מעובדי

(  (328ראשוניות 

מקצועית אחריות 
משולב עם חבות 

 המוצר 

    2,000,000  ₪ (  (301אבדן מסמכים 
לשון הרע )  (303דיבה, השמצה והוצאת 

על תחלוף לטובת מבקש האישור )  (309ויתור 
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   -מבוטח 

 (321)  האישורמבקש 
 (325ואי יושר עובדים )מרמה  

(  (326פגיעה בפרטיות 
(  (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 

(  (328ראשוניות 
גילוי   (332חודשים ) 12 -תקופת 

        

 

 :*(ג'בנספח   מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 043 -מחשוב

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
י או  האישור  למבקש הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי ו נ בדבר השי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
 
 
 


