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נספח א' למכרז  -הסכם

הסכם למתן שירותי BI
שנערך ונחתם בפתח תקווה ביום __ ל_____ שנת ___
__' לחודש ____ התשפ"א
בין:
המועצה להסדר ההימורים בספורט
תאגיד סטטוטורי מס' 500500384
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")
מצד אחד;
ל ב י ן:
_________________
ח.פ_____________ .
מרחוב ____________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל

והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  11/20למתן שירותי  ,BIשהעתק ממנו מצ"ב
כנספח  1להסכם (להלן" :המכרז") ,ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והספק הינו תאגיד אשר עסקו במתן שירותים כהגדרתם להלן וברצונו לספק את
השירותים למועצה וברצון המועצה לקבל את השירותים מהספק ,בהתאם
להוראות הסכם זה וכל דין;

והואיל

והצדדים מעוניינים להס דיר את יחסיהם המשפטיים בהתאם לתנאים
המפורטים להלן הסכם זה.
לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:

 .1מבוא ,כותרות ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים נרשמו לנוחות המעיין ,ואין להסתמך עליהן בפרשנות הסכם זה.
 .2השירותים
הספק מתחייב לספק למועצה את השירותים כמפורט במסמכי המכרז ,לרבות נספח ב' לחוברת
המכרז (להלן" :השירותים" או "העבודות").
 .3הצהרות ומצגי הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .3.1כי הוא בעל הניסיון ,הידע ,היכולת ,המומחיות והאמצעים הדרושים לצורך העמדת
השירותים וביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן מלא ,מקצועי וברמה גבוהה.
 .3.2כי קיבל את כל ההחלטות הנדרשות לצורך חתימתו וביצועו של הסכם זה והוא מצהיר
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כי אין מניעה על פי כל דין ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו
על פי המכרז והסכם זה.
 .3.3כי הוא קיבל את מלוא המידע הרלבנטי הכלול במסמכי המכרז לצורך הגשת הצעתו
וההתקשרות בהסכם ,כי בדק מידע זה באופן ישיר ,וכי על סמך בדיקתו את המידע
כאמור לעיל ,הוא רואה בתמורה משום תמורה מלאה והוגנת בעבור כל הנדרש ממנו
בהסכם זה.
 .3.4כי הינו מקיים וקיים ,לכל הפחות ,בשנתיים שקדמו למועד חתימת הסכם זה ,את כל
חובותיו כלפי עובדיו ,על פי דיני העבודה ,בכלל זה ,חוק שעות עבודה ומנוחה ,חסכון
פנסיוני ,חופשה שנתית ,מחלה ,שוויון זכויות בעבודה ,צווי הרחבה וכל ההסכמים
החלים על הספק כמעסיק ,ככל שחלים ,לצורך אספקת העבודה והשירותים נשוא הסכם
זה וכי ימשיך לקיים את חובותיו כאמור לכל אורך תקופת ההסכם.
הספק מתחייב לשאת באופן בלעדי בתוצאות הנובעות מאי ביצוע התשלומים ו/או
הניכויים במועד ולרבות תשלומי הפרשי ריבית והצמדה ,פיצוי הלנה והקנסות בהם
יחויב עקב הפרת חובותיו לעובדיו ,כאמור לעיל .אי קיום של הוראה זו ייראה כהפרה
יסודית של הסכם ההתקשרות בין הספק לבין המועצה.
 .3.5מבלי לגרוע מהוראות סעיף  4.6.4להלן ,במקרה בו יחדל עובד הספק ,באמצעותו יועמדו
השירותים למועצה (להלן" :המומחה") להעניק את השירותים ,יחולו ההוראות הבאות:
 .3.5.1ככל שהמומחה חדל להיות מועסק על ידי הספק – תינתן למועצה הודעה
מוקדמת בכתב בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,
תשס"א 2001-בקשר עם הודעת סיום ההעסקה של המומחה אצל הספק.
 .3.5.2ככל שהמומחה עבר ,בין מיוזמתו ובין מיוזמת הספק ,לתפקיד אחר אצל הספק-
 .3.5.2.1תינתן למועצה הודעה מוקדמת בכתב של  90יום לפחות.
 .3.5.2.2על הספק לאתר מומחה חליפי לשביעות רצון המועצה.
 .3.5.2.3הספק יהיה אחראי לכך שהמומחה יעניק  30ימי חפיפה למומחה
החליפי .המועצה תישא בכל עלויות החפיפה.
 .3.6ניגוד עניינים
הספק מתחייב כדלקמן:
 .3.6.1למלא את התחייבויותיו בהתאם להסכם זה בנאמנות ובמסירות ,מבלי שהוא
נתון בניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים ,לרבות עם מי
מעובדי המועצה .כמו כן ,מתחייב המציע להודיע למועצה בכל שלב בעתיד בדבר
ניגוד עניינים כאמור.
 .3.6.2כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בינו לבין המועצה בקשר למתן השירותים.
 .3.6.3בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המועצה בקשר
לשירותים ,יודיע הספק על כך למועצה ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת
ניגוד העניינים .בנוסף ,במקרה כאמור ,תודיע המועצה למשרד אודות אמצעים
נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים ,והספק יבצע
את הנדרש ממנו בהקדם ככל שהם סבירים.
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 .3.6.4הספק מתחייב לחתום ומתחייב להחתים את המומחה ,וכן כל אחד מעובדיו ומי
מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם ,על היעדר ניגוד עניינים בנוסח
המופיע כנספח  2להסכם זה.
 .4תקופת ההסכם
 .4.1ההתקשרות בין הצדדים תהיה בתוקף למשך  12חודשים מהמועד בו הודיע לו המועצה
על תחילת הפעילות (להלן" :תקופת ההסכם") .על אף האמור ,מוסכם בזאת כי שלושת
( )3החודשים הראשונים של תקופת ההסכם יחשבו תקופת ניסיון .בכפוף לשביעות רצון
המועצה ההתקשרות תמשיך לאחר תקופת הניסיון למשך תקופת ההסכם.
למען הסר ספק ,מובהר כי היה והמועצה לא תהיה שבעת רצון מתקופת הניסיון ,תודיע
על כך המועצה בכתב לספק וההתקשרות על פי הסכם זה תסתיים תוך  5ימים.
 .4.2מובהר ומוסכם כי תקופת ההסכם תוארך באופן אוטומטי בתקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,למעט אם נתנה המועצה הודעה בכתב
לספק עד לא יאוחר מ 90-יום לפני תום תקופת ההסכם ו/או כל תקופת אופציה ,לפי
העניין ,על רצונה באי הארכת תקופת ההסכם כאמור.
 .4.3אם המועצה תממש את מי מתקופות האופציה ותאריך את ההתקשרות בינה לבין
הספק ,יחולו לגבי כל תקופת אופציה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים.
 .4.4על אף האמור בכל מקום אחר ,בכלל זה ,בהסכם זה ,המועצה רשאית להודיע לספק,
בכל עת ,ומכל סיבה שתראה לנכון ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק ,כי היא
מפסיקה את ההסכם כולו או הזמנה מסוימת במסגרת הסכם זה (להלן" :סיום
מוקדם") .המועצה תמסור לספק הודעה בכתב על מימוש זכותה על פי סעיף זה ,לפחות,
שלושים ( )30יום לפני מועד הסיום המוקדם (להלן" :הודעה על סיום מוקדם").
 .4.5בכל מקרה בו ניתנה הודעה על סיום מוקדם ,הספק יהיה זכאי לתשלום התמורה עבור
השירותים שיבצע ,בפועל ,בהתאם להוראות המועצה עד למועד הסיום המוקדם ולא
יהיה זכאי לסעדים אחרים כלשהם.
 .4.6על אף האמור בכל מקום אחר ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן ,תהא
המועצה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ,ואף בלא הודעה מוקדמת של  30יום,
כאמור:
 .4.6.1אם הספק קיבל החלטה על פירוק או שנעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או
כשהוא עושה סידור עם/או לטובת נושיו ולדעת המועצה הדבר פוגם ביכולתו
של הספק לבצע את השירותים.
 .4.6.2אם התבקשה לגביה הספק בקשה לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או במקרה
שהוצא צו כינוס נכסים כנגד הספק ו/או על רכושו ו/או על כל חלק הימנו
וההליך/צו לא בוטל תוך  60ימים.
 .4.6.3אם הספק הפר הפרה יסודית או הפרה אחרת ולא תיקן את ההפרה האחרת
בתוך  10ימים מהמועד שבו ניתנה לו על כך התראה בכתב; מבלי לגרוע
ממשמעות המושג "הפרה יסודית" בדין הפרת ההוראות הבאות הנה הפרת
יסודית :סעיפים  9 ,8 ,7 ,3 ,2ו 10 -להסכם זה.
 .4.6.4אם הספק חדל לספק את השירותים באמצעות המומחה.
יובהר ,כי למועצה שמורה הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להקציב לזוכה זמן מוגדר
לתיקון ההפרה ,טרם הפסקת ההתקשרות.
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 .4.7במידה ותהיה הפסקת התקשרות ביוזמת המועצה ,על הספק לתמוך בתהליך העברת
האחריות למועצה או לספק חלופי בהתאם לבחירת המועצה .המועצה תמשיך לשלם את
התמורה החודשית עד לסיום תהליך העברה.
 .4.8סיום או ביטול הסכם זה מכל טעם שהוא ,בכלל זה ,סיום מוקדם ,לא יגרע מאחריות כל
צד על פי הוראות הסכם זה ,ובכלל זה ,לגבי הספק ,לעבודות ואספקה שבוצעו על ידו,
וכן לא יגרע מהתחייבויות כל צד על פי הסכם זה שמטבען שורדות את סיום ההסכם,
בכלל זה ,לשמירה על סודיות.
 .4.9על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר ,אם יבוטל ההסכם ,רשאית המועצה לעכב את
התשלומים שטרם שולמו לספק עד לגיבוש ובירור נזקי המועצה וקיזוזם מכל תשלום
(שאם לא כן היה מגיע לספק) ו/או סכום שיחולט מכל ערבות ,והכל בכפוף להודעה
מוקדמת לספק של  7ימים.
 .5התמורה ואופן תשלומה
 .5.1בתמורה לשירותים ויתר התחייבויות הספק תשלם המועצה לספק תמורה כמפורט
בהצעת הספק המצורפת כנספח  3להסכם זה (נספח ג' לחוברת המכרז) (להלן:
"התמורה") ,בתוספת מע"מ (כנגד המצאת חשבונית מס) .תמורה זו הינה ממצה
לחלוטין ,ולא תשולם לספק תוספת כלשהי ,לרבות לא בגין החזר הוצאות מכל מין וסוג.
מובהר ,כי התמורה בהסכם זה על נספחיו מוסכמת ,קבועה ואינה ניתנת לשינוי ,אלא
אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .5.2מובהר ,כי התמורה בהסכם זה על נספחיו מוסכמת ,קבועה ואינה ניתנת לשינוי ,אלא
אם כן נאמר במפורש אחרת .הספק לא יהא זכאי לדרוש כל תמורה נוספת אף לא בגין
כל שינוי הכרוך בחובות החלות עליו כמעביד ובכלל זה חופשה ,ביטוח לאומי ,קרן
פיצויים ,מחלה ,הבראה ,מילואים ,דמי נסיעה ,וכיוצא באלו הוצאות אשר ישולמו על
ידו בלבד.
 .5.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  5.1ו  5.2 -לעיל ,מובהר כי המועצה רשאית מפעם לפעם,
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לשינויים בהסכמי השכר במועצה ו/או במשק,
לדון עם הספק בעדכון התמורה באופן שישתקף בשכרו של המומחה המשולם על ידי
הספק.
 .5.4התמורה ו/או תשלום כלשהו לספק לא יהיו צמודים לדבר אלא אם יקבע אחרת,
במפורש ,בהסכם זה או בנספח לו.
 .5.5תשלום יתבצע אך ורק לאחר מסירת חשבונית מס כדין בסכום שאושר על ידי המועצה
ולאחר מסירת האישורים הנדרשים על פי כל דין ,בכלל זה ,אישור ניהול פנקסים וניכוי
מס במקור.
 .5.6הגבלת תקורה
 .5.6.1מובהר ומוסכם בזאת כי שיעור תקורת הספק בגין השירותים לא יעלה על 15%
מהתמורה אותה תשלם המועצה לספק ,עבור השירותים שסופקו בפועל .לצורך
בחינת התקורה ,ימציא הספק למועצה דו"ח שנתי בפורמט המצורף כנספח 4
להסכם זה (להלן" :הדו"ח השנתי") .הדו"ח השנתי יוגש עד ל  1במרץ של כל
שנה ,בהתייחס לשנה שקדמה לה .בנוסף ,תהייה המועצה רשאית לדרוש מאת
הספק אסמכתאות ומסמכים מתאימים נוספים לצורך בדיקת ההצהרות
והנתונים שהובאו בדו"ח השנתי.
 .5.6.2לא הגיש הספק את הדו"ח השנתי במועד האמור ,חרף תזכורת בכתב מצד
המועצה בעניין ,תהיה המועצה רשאית לקנוס את הספק ב ₪ 500 -עבור כל יום
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של איחור בהגשת הדו"ח השנתי .איחר הספק בהגשת הדו"ח השנתי בשבעה
ימים רצופים ,תהיה המועצה רשאית לראות בכך הפרה יסודית של חוזה זה,
ולהודיע לספק על ביטולו ,על כל המשתמע מכך.
 .5.6.3מצאה המועצה כי שיעור התקורה עולה על  ,15%יידרש הספק לנמק ולהסביר,
באמצעות אסמכתאות ומסמכים מתאימים ,מהן הסיבות לחריגה וכיצד
בכוונתו לאזן אותה .במקרה בו לא יצליח הספק להניח את דעתה של המועצה
בדבר יכולתו לאזן את החריגה בתקורה ,תהיה המועצה רשאית לדרוש מאת
הספק להעביר את התקורה העודפת אל המומחה ,וזאת ללא דיחוי .לא פעל
הספק ,כאמור ,בהתאם להנחיות המועצה ,תהיה המועצה רשאית לראות בכך
הפרה יסודית של הסכם זה ,על כל המשתמע מכך.
 .6זכויות קניין ומסמכים
 .6.1המסמכים וכן כל שלב ו/או חלק מהשירותים ,הציוד והחומרים שיספק הספק למועצה
ואשר הוכנו באופן ייעודי וייחודי עבור המועצה ו/או על בסיס מידע סודי שלה (להלן:
"התוצרים") ,יהיו שייכים למועצה והם מוקנים לה בזה בקניין מלא גמור ובלעדי.
מפורש בזאת כי זכויות בעלות ,זכויות יוצרים וזכויות אחרות לגבי התוצרים יהיו של
המועצה בכל עת ולכל צורך ועניין ,אשר בתוקף זכותה זו רשאית לעשות בהם כל שימוש.
בכפוף להוראות הסכם זה ,הספק מוותר בזה מראש על כל זכות בתוצרים ,בכלל זה,
זכות יוצרים ומוותר על זכות התביעה בגין זכות מוסרית ,לו הייתה .התמורה על פי
הסכם זה ,כוללת אף את ההעברה למועצה של זכויות יוצרים וזכות אחרת כלשהי
בתוצרים ,ככל שיהיו בהם לספק ,זכויות כלשהן .מובהר ,כי האמור לעיל לא יחול בקשר
עם העברת קניין רוחני קיים של הספק למועצה ,אשר תהיה מתן זכות שימוש בלבד
לצרכי המועצה בכל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.
מובהר ,כי למועצה תהא אפשרות להשתמש במסמכי המכרז בכל הקשור לפעילותה על
פי הסכם זה.
 .6.2פג תוקפו של הסכם זה ,הסתיים ,בוטל מכל סיבה שהיא או המועצה דרשה כן במהלך
קיום ההסכם ,חייב הספק למסור למועצה ,בתוך ( 7שבעה) ימים ,ממועד התפוגה ,הסיום
או הביטול ,את המסמכים וכל תוצרי השירותים שברשותו ,באופן שהמועצה תוכל
לעשות בהם כל שימוש שהוא .בכלל זה ,ימסור הספק ,תוכניות המשקפות את העבודות
שבוצעו ( )AS MADEבליווי אישור ,בכתב ,חתום על ידי הספק ,לפיו לא השאיר ברשותו
או ברשות אדם אחר כל מסמך.
 .6.3בכל מקרה של אובדן מסמך או כל חומר שרות אחר ,מתחייב הספק להודיע על כך
למועצה ,לאלתר.
 .6.4אי ביצוע תשלום כלשהו או אי ביצוע התחייבות אחרת על ידי המועצה ,לא יגרע
מזכויותיה של המועצה על פי סעיף  6זה ,אשר ישרדו את ביטולו של ההסכם מטעם
כלשהו והחיובים או הזכויות על פיו לא יהיו שלובים או מותנים בביצוע חיובים או
הענקת זכויות אחרים כלשהם.
 .6.5הספק מתחייב כי בביצוע השירותים על ידו לא יפר ולא יפגע בזכויות יוצרים ,פטנטים,
מדגמים ,סימני מסחר או זכויות דומות.
 .7שיפוי
הספק מתחייב לפצות ולשפות את המועצה ,נושאי משרה בה ,עובדיה ו/או מי מטעמה ,בגין כל
נזק ,אבדן ,תשלום ו/או הוצאה מוכחים (בכלל זה ,הוצאות משפטיות סבירות ושכר טרחת
עורכי דין) ,וזאת כתוצאה מרשלנות של הספק ,עובדיו ,קבלני משנה ו/או אחרים מטעמו או
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ברשותו בקשר למתן השירותים ,בכלל זה ,בכל מקרה בו ייטען הספק ,מי מעובדיו או צד שלישי
כי מתקיימים או התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המועצה לבין הספק ,עובדיו או מי מטעמו
(להלן" -דרישה") .התחייבות הספק לשיפוי כאמור תהיה בכפוף לקבלת פסק דין סופי ללא
עיכוב ביצוע ובכפוף לכך שהמועצה יידעה את הספק על כל טענה המקנה למועצה זכות לשיפוי
כאמור בסמוך לאחר שנודע לה על הטענה כאמור ואפשרה לספק להתגונן בפניה  .ה מ ו ע צ ה ל א
תתפשר על טענה כאמור ללא הסכמת הספק בכתב.
למען הסר ספק ,מובהר כי על אף האמור לעיל ובכל דין ,הספק לא יישא באחריות לכל נזק
עקיף או תוצאתי של המועצה ,לרבות אך לא רק ,זמן השבתה ,אובדן הזדמנויות עסקיות ,אובדן
רווחים ,הכנסה ,נתונים ,מסמכים או מידע או לנזק שנגרם כתוצאה ממילוי אחר הוראות
והנחיות המועצה .אחריות הספק על פי הסכם זה לא תעלה על פעמיים התמורה ששולמה לספק
ב 12 -החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה עבור השירותים נשוא הסכם זה .הגבלה זו
לא תחול על נזקים שנגרמו עקב הפרת סעיף ( 8שמירת סודיות) או בקשר לשיפוי בגין יחסי
עובד-מעביד.
כמו כן ,יובהר כי הספק לא יישא בכל אחריות לתוצרי השירות ,להוצאות ,נזקים ,פיגורים,
הפסדים מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרמו ו/או עלולים להיגרם למועצה ו/או לצד שלישי כלשהו
עקב עבודת המומחה אשר המועצה מנחה אותו מקצועית ומפקחת עליו.
 .8שמירת סודיות
 .8.1בהסכם זה יהיה למונח "מידע סודי" ,בין היתר ,הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:
מידע שאינו נחלת הכלל ,בכלל זה ,נתונים ביחס למועצה ,שיטות עבודה וביצוע
השירותים ,כמויות ,מחירים ,נתונים ,נהלים ,פעולות של המועצה וחברות אחרות
הקשורות עימה ביחסים משפטיים ו/או אחרים ,מידע על לקוחות של המועצה ,וכן כל
מידע טכני ,מסחרי או עסקי אחר .מידע סודי לא יכלול מידע ,כפי שהספק יוכל להוכיח
בראיות בכתב ,שהינו ( )1נחלת הכלל או אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת הוראות
הסכם זה ע"י הספק או מי מטעמו; ו/או ( )2שהיה ברשות הספק כדין טרם קבלתו
מהמועצה; ו/או ( )3פותח על ידי הספק באופן עצמאי; ו/או ( )4שהספק קיבל אותו מצד
ג' שאינו חב חובת סודיות כלפי המועצה; ו/או מידע אשר יוצר על ידי המציע במסגרת
תכולת העבודה על פי המכרז ואשר הינו ג'נרי ,כללי לרבות ידע מקצועי ,שיטות עבודה,
מתודולוגיה know-how ,וכו' ,ואינו מהווה פיתוח ייחודי עבור המועצה.
 .8.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הספק לא ימסור לאחר ולא יפרסם מידע סודי ,ובכל מקרה
בו על הספק למסור מידע סודי על פי דרישתה המפורשת של רשות מוסמכת או בהתאם
לחובה מפורשת בדין ,יודיע על כך למועצה בהזדמנות הראשונה ובכל מקרה ,לא ימסור
את המידע לפני שייתן למועצה זמן סביר להסכים בכתב לגילוי או להתנגד כדין למסירת
המידע וינקוט בכל פעולה כדין ,בכלל זה ,עריכת מסמכים ,חתימתם וכיוצא באלה כדי
לסייע למועצה בהתנגדותה למסירת מידע.
 .8.3הספק מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו ו/או קבלני משנה
שלו ,אשר יעסקו במתן השירותים האמורים למועצה ,ובאותה מידה שהמידע הסודי
חיוני לצורך ביצועה על ידם (להלן" :מקבל מידע מורשה") .מובהר כי העסקת קבלני
משנה על ידי הספק כפופה לקבלת אישורה בכתב של המועצה להעסקה כאמור .הספק
מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים ,כאמור בהסכם זה,
על כל מקבל מידע מורשה ,אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם .הספק ינקוט בכל
האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם,
שאינו זכאי לכך על פי תנאי הסכם זה.
 .8.4התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  8זה ,ימשיכו לחול גם למשך  5שנים לאחר סיום
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מתן השירותים מכל סיבה שהיא .כמו כן ,כל התחייבויותיו של הספק על פי סעיף  8זה
הנן בלתי חוזרות וישרדו את ביטולו ,תפוגתו או סיומו של הסכם זה .על אף האמור בכל
מקום אחר ,אחריותו של הספק על פי סעיף  8זה הנה בלתי מוגבלת.
 .8.5הספק מתחייב להימנע מפרסום התקשרותו עם המועצה בהסכם זה וכן ,להימנע
מפרסום תוכנו של הסכם זה ,כולו או חלקו ,למעט אם ניתנה לכך הסכמתה ,מראש
ובכתב ,של המועצה.
 .8.6הספק מתחייב לחתום ומתחייב להחתים את המומחה ,וכן כל אחד מעובדיו ומי מטעמו
שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם ,על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח
המופיע כנספח  5להסכם זה .כן יחתום הספק על נספח הנחיות אבטחת מידע לספק של
המועצה בנוסח המופיע כנספח  6להסכם זה.
 .9ערבות
 .9.1הספק יעביר למועצה במועד שנקבע במכרז ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית
למימוש מיידי ,מאחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל להבטחת התחייבויותיה על פי
ההסכם בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ( 7להלן" :הערבות").
הואיל ומדובר בפעילות המתומחרת לפי מחיר שעת עבודה ,סך הערבות יחושב כ 5% -על
פי היקף מקסימאלי של ( 2,400אלפיים ארבע מאות) שעות עבודה (עבור שנת עבודה
אחת) .למען הסר ספק ,מובהר כי אין לראות בכך התחייבות של המועצה כי יוזמנו
שירותים בהיקף זה .הזמנת השירותים וקביעת היקפי שעות העבודה לביצועם תהיינה
בהתאם לצורך.
 .9.2המועצה רשאית אך לא חייבת ומבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לה על פי הסכם
זה ו/או חוברת המכרז ו/או על פי דין ,לחלט את הערבות כולה או חלק ממנה על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ובגין כל הפרה של התחייבות ,מצג או מקום שבו קמה אחריות
של הספק כלפי המועצה על פי הסכם זה ,הסכם אחר או על פי דין .כמו כן ,מובהר ,כי
חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,על ידי המועצה תהיה לאחר שניתנה לספק הודעה בכתב
על ההפרה והוא לא תיקן אותה תוך  14ימים ממועד קבלת הודעת המועצה כאמור.
 .9.3בכל מקרה בו תחליט כאמור המועצה על חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ימציא הספק
למועצה ,תוך  7ימים ממועד חילוט הערבות ,כולה או חלקה ,ערבות חדשה על מלוא
סכום הערבות ,אשר תחול בתנאים ובסכומים כמפורט בנספח  7להסכם זה.
 .9.4הערבות תהיה בתוקף ברציפות מיום החתימה על הסכם זה ועד חלוף  90ימים לאחר
סיום תקופת ההסכם .הספק אחראי למסור למועצה ערבות שתחליף כל ערבות שמועד
תוקפה עומד להסתיים ,לכל המאוחר 60 ,ימים לפני שיפוג תוקפה של ערבות קיימת .לא
מסר הספק ,במועד ,ערבות ,בכלל זה ,ערבות המחליפה ערבות קודמת תהא המועצה
רשאית ,בנוסף לכל סעד העומד לרשותה ,לחלט את הערבות הבנקאית שברשותה .סכום
שיחולט ,בשל אי החלפת ערבות ,כאמור ,ישמש כפיקדון ויחולו עליו התנאים החלים על
ערבות על פי הסכם זה בשינויים המחויבים.
 .9.5בכל מקרה שבו המועצה תחזיר לספק סכומים שיתקבלו על ידה כתוצאה מחילוט ערבות
כלשהי ,אלו יוחזרו בש"ח ללא הצמדות או ריבית על הכסף.
 .9.6כל העלויות הכרוכות בערבויות ,האמורות בסעיף זה ,תחולנה על הספק.
 .9.7למען הסר ספק ,אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעדים אחרים להם זכאית המועצה.
 .10העברת זכויות וחובות הספק
הספק לא יהיה זכאי ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ,להעביר ו/או להמחות ו/או
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לשעבד ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,כולן או חלקן ,בין בתמורה ובין
שלא בתמורה ,לאדם ו/או לגוף אחר ,למעט לחברה בשליטתו או הנמצאת בשליטת בעל
השליטה בספק ,בכפוף לקבלת הסכמת המועצה מראש ,אשר לא תימנע אלא משיקולים
סבירים .מובהר בזאת ,כי היה והספק יעשה כן ,תהא פעולתו בטלה ומחוסרת תוקף ,והוא יפצה
או ישפה את המועצה על כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך (אפילו יהיו לנזק זה גורמים נוספים).
"שליטה" כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .11תרופות וסעדים למועצה
 .11.1זכויות המועצה והסעדים למועצה ,על פי הסכם זה ועל פי דין הם מצטברים ואין בכל
הוראה בהסכם זה ,למעט כאמור בסעיף  7לעיל ,כדי לשלול זכותה של המועצה לכל סעד
או תרופה על פי ההסכם ו/או על פי דין .המועצה תהא רשאית לבחור על פי שיקול דעתה
הבלעדי באילו תרופות וסעדים לעשות שימוש.
 .11.2המועצה רשאית לנכות ,לחלט ,להפחית או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנה לספק בין
לפי הסכם זה ,ובין בדרך אחרת כלשהי ,כל סכום קצוב המגיע ו/או שיגיע לה ו/או העשוי
להגיע לה מאת הספק בקשר עם הסכם זה ,או אחרת .זאת ,בכפוף למתן הודעה לספק
בגין ביצוע הניכוי או הקיזוז לפחות  7ימים מראש .למען הסר ספק ,מובהר כי הוראות
הסכם זה בקשר עם עיכוב ו/או קיזוז של תשלומים חלות אך ורק על ההתקשרות עם
הספק על פי הסכם זה ואינן חלות על התקשרויות אחרות עם הספק ,ככל שישנן.
 .12שונות
 .12.1הסכם זה משקף נאמנה ובשלמות את כל המוסכם בין הצדדים ,והוא בא במקום ומבטל
כל סיכום ,מו"מ ,מצג ,הבטחה ,זיכרון דברים או כל הסכם אחר שקדמו לו ,ככל שהיו
כאלה.
 .12.2שינוי או תיקון הסכם זה יחייבו רק אם ייעשו במסמך בכתב שיישא את חתימת שני
הצדדים.
 .12.3הסכם זה וכל הוראה מהוראותיו ,לא יחשבו כמעניקים זכות לצד שלישי כלשהו כלפי
איזה מהצדדים לו.
 .12.4מובהר בזאת כי לא יתקיימו בין המועצה לבין הספק ו/או בין המועצה לבין מי מטעמו
של הספק יחסי עובד ומעביד כלשהם .הספק מתחייב ,כי במקרה שייקבע על ידי ערכאה
מוסמכת כלשהי כי חרף הסכמה זו מתקיימים יחסי עובד ומעביד כאמור ,ישפה היא את
המועצה בגין הוצאות מכל מין וסוג שייגרמו לה בעקבות הקביעה האמורה ,בהתאם
להוראות סעיף  7להסכם.
 .12.5אי עשיית שימוש על ידי המועצה בכל זכות המוקנית לה על פי ההסכם ו/או על פי כל דין
לא תיחשב כויתור מצדה אלא אם כן היא הודיעה אחרת בכתב ובמפורש.
 .12.6סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוקנית לבתי המשפט
המוסמכים באזור תל אביב – יפו א באזור מרכז בלבד.
 .12.7כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה אלו הרשומות בראש ההסכם.

ולראייה באו הצדדים על החתום

____________________________
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המועצה להסדר ההימורים בספורט
על ידי[ :שם  +תפקיד]
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נספח  - 1מסמכי המכרז
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נספח  - 2תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,נושא ת.ז ,___________ .מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1נכון למועד עריכת תצהירי זה ,אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי ,שיש בה כדי למנוע ממני
מתן שירותים נשוא הסכם זה ,ואינני קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר או עקיף ,בכל צורה
או דרך ,בכל עניין אחר ,שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים ,ביחס למתן שירות זה.
 .2כמו כן הנני מתחייב כי במהלך תקופת מתן השירותים למועצה ,לא אתקשר בנושאים שיש
בהם משום ניגוד עניינים כאמור .במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים ,אבקש
את הסכמת המועצה ,מראש ובכתב ,להתקשרות.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לי כי עלי לדווח מראש למועצה או לנציג מטעמה על כל
כוונה שלי ,של מי מעובדיי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה ,ולפעול בהתאם
להוראותיו בעניין .המועצה רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות
שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.

_____________
תאריך

_____________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד:
אני הח"מ עו"ד _______________ מס' רישיון____________ מאשר בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני מר/גב ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז.
מס'___________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
____________________
תאריך

3273\2\2167

_____________________
חתימה וחותמת
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נספח  – 3התמורה
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נספח  - 4דו"ח תקורות שנתי
שם הספק_________________________________ :
שם נותן השירותים___________________________ :
תפקיד____________________________________ :
דירוג על פי הדרגות במכרז______________________ :
תעריף לשעת עבודה___________________________ :
תקופת הדיווח_______________________________ :
תאריך הגשת הדו"ח___________________________ :
סה"כ בתקופת הדיווח
(א) שעות עבודה שבוצעו בפועל
(ב) תמורה (לא כולל תשלום בגין שימוש באתר הספק)
(ג) עלות ההעסקה (כמפורט להלן) – עמודות המסומנות ב ()+
מיועדות לסכימה:
(ג )1משכורת ברוטו לעובד ()+
(ג )2בסיס לפנסיה/ביטוח מנהלים
(לא לסכימה)
(ג )2אחוז הפרשת מעביד לפנסיה/ביטוח מנהלים (לא לסכימה)
(ג )2סכום הפרשת מעביד לפנסיה/ביטוח מנהלים ()+
(ג )3בסיס לקרן השתלמות (לא לסכימה)
(ג )3אחוז הפרשת מעביד לקרן השתלמות (לא לסכימה)
(ג )3סכום הפרשת מעביד לקרן השתלמות ()+
(ג )4בסיס להפרשת מעביד שוטפת לפיצויים (לא לסכימה)
(ג )4אחוז הפרשת מעביד שוטפת לפיצויים (לא לסכימה)
(ג )4סכום הפרשת מעביד שוטפת לפיצויים ()+
(ג )6עלות אחזקת רכב ()+
(ג )7הוצאות דלק ()+
(ג )8החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית ()+
(ג )9גילום מס הכנסה ()+
(ג )10גילום ביטוח לאומי ()+
(ג )11הפרשת מעביד לביטוח לאומי ()+
(ג )12הפרשים בגין שעות נוספות /עבודה בחגים/שבתות/חריגות
שיש לתיתועל פי החוק (המשולמים על ידי המעסיק) ()+
(ג )13תשלום עבור זמן הפסקה (במקרה בו ניתן שירות בזמן
ההפסקה ,בהתאם להוראות החוק) ()+
(ג )14ימי מחלה ששולמו בפועל ()+
(ג )15החזר הוצאות אשל ()+
(ג )16הדרכה והשתלמות מקצועית  5ימים ראשונים (מדובר
בעלות ההדרכה בלבד ולא בעבור שעות ההדרכה) ()+
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(ג )17הדרכה והשתלמות מקצועית מעל  5ימים ראשונים ()+
(ג )18שי לחגים ()+
(ג )19מספר ימי הבראה (לא לסכימה)
(ג )19עלות יום הבראה (לא לסכימה)
(ג )19תשלום בפועל דמי הבראה ()+
(ג )20ביגוד ()+
(ג )21החזקת טלפון נייד ()+
(ג )22ציוד מחשוב הנחוץ למתן השירות ()+
(ג )23שווי ימי חופשה שנצברו בגין שנת הדיווח הנוכחית ולא
נוצלו ()+
(ג )24מענק (בונוס) ()+
(ג )25עלויות
נוספות (אם
ישנן ()+

...
(ד) סה"כ עלות ההעסקה  +עלויות נוספות
(ה) תקורה (סך התקבול לספק – עלות ההעסקה – עלויות
נוספות – עלות שימוש באתר הספק)
(ו) אחוז התקורה
(ז) עלות שימוש באתר הספק (יש לפרט – דמי שכירות,
תחזוקה ,דמי ניהול ,חשמל וכיוב').
(ח) סך התקבול ששולם לספק

תצהיר
אני הח"מ ,______________ ,המשמש/ת כ ______________ אצל _____________ ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ,שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק בגין
מתן עדות שקר בבית-משפט ,מצהיר/ה בזה כי כל הנתונים המופיעים בדו"ח זה הם נכונים
ומדויקים.
חתימת המצהיר/ה

אישור
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה כי היום ,___________ ,הופיע/ה בפניי
____________________ ,שזיהה/זיהתה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות מספר
____________  /המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת ,שאם
לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את האמור בתצהירו/ה זה
וחתם/ה עליו בפניי.
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח  -5כתב הודעה בדבר שמירה על סודיות
ייחתם בידי הספק הזוכה ובידי כל עובד  /קבלן  /נותן שירותים המשמשים מטעמו לצורך מתן
השירותים
לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
הנדון :כתב התחייבות לשמירה על סודיות
.1

הננו מתחייבים בזה כלפיכם לשמור בסודיות מלאה על כל מידע ,כהגדרתו להלן במסמך
זה ,ובכלל זה לא לגלות מידע כאמור לכל צד שלישי מלבדכם ,ולא לאפשר לכל צד שלישי
כאמור לקבל לידיו את המידע או לעיין בו ,מבלי שניתנה לכך הסכמה מטעמכם ,בכתב
ומראש.

.2

אנו מתחייבים לעשות שימוש במידע ,ככל שיהיה בידינו ,אך ורק לצורך מתן השירותים
נשוא המכרז  /תפקיד ולא לכל מטרה אחרת.

.3

אנו מתחייבים לא לפרסם את המידע ברבים ולא לרשום את המידע ו/או זכויות במידע
בכל מרשם שהוא ,מבלי לקבל לכך את הסכמתכם ,בכתב ומראש.

.4

אנו מתחייבים לנקוט אמצעי סבירות ואבטחת מידע ,כנדרש ,ובהתאם לסטנדרטים
מקובלים ,על מנת לשמור על ביטחון המידע ולמנוע זליגה שלו לכל גורם שלא קיבל מכם
הרשאה לקבלו או לעיין בו.

.5

אנו מתחייבים למסור לכם כל מידע שיהיה ברשותנו ,עם דרישתכם הראשונה ובכל מקרה
עם הפסקת מתן השירותים עבורכם ,על פי המכרז (בין אם מדובר בשירות בודד או
בהפסקה כוללת של ההתקשרות עמכם ,לפי העניין).

.6

האמור בכתב התחייבות זה יהיה בתוקף גם לאחר שההתקשרות עמכם ,על פי המכרז,
תפקע ,מכל סיבה שהיא.

.7

לעניין כתב זה" ,מידע – משמעותו" :כל מידע ,ידע ,ידיעה ,מסמך ,תכתובת ,תכנית ,נתון,
קובץ ,מודל ,חוות דעת ,מסקנה ,סוד מסחרי וכל דבר אחר כיוב' ,שנמסרו לנו על ידיכם
ו/או שיש להם קשר למתן השירותים נשוא המכרז שבנדון ,בין אם נמסרו בכתב ,בעל-
פה או נשמרו על גבי מדיה אלקטרונית ,מגנטית ,אופטית או אחרת ,בין אם נתקבלו לפני
מועד תחילת מתן השירותים על פי המכרז  /תפקיד או לאחר מכן".

.8

חובת השמירה על סודיות ,לפי כתב זה ,לא תחול , ,כפי שנוכל להוכיח בראיות בכתב( ,א)
לגבי מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או הפך לנחלת הכלל (שלא אגב הפרת חובת השמירה
על סודיות ,לפי כתב זה); (ב) לגבי מידע שהוא בגדר ידע מקצועי כללי שאינו ייחודי למתן
השירותים נשוא המכרז ושלא נמסר לידינו על ידיכם; (ג) מידע שהיה ברשותנו ,טרם
קבלתו מכם; (ד) מידע שפותח על ידינו באופן עצמאי; (ה) מידע שקיבלנו מצד ג' שאינו חב
חובת סודיות כלפיכם; ו – (ו) מידע שיש לגלותו על פי צו של רשות מוסמכת ,בכפוף לכך
שנודיע לכם על כך בהזדמנות הראשונה ובכל מקרה ,לא נמסור את המידע לפני שניתן לכם
זמן סביר להסכים בכתב לגילוי או להתנגד כדין למסירת המידע ,וננקוט בכל פעולה כדין,
בכלל זה ,עריכת מסמכים ,חתימתם וכיוצא באלה כדי לסייע לכם בהתנגדותכם למסירת
מידע.

.9

ידוע לי כי הפרת התחייבותי זו ,עשויה לפגוע בסודות מסחריים ,סודות עסקיים ו/או
בזכויות היוצרים ו/או בזכויות מוסריות ו/או בזכויות הקניין שיש למועצה ,ו/או
בפרטיותם של גורמים שונים במועצה ,וכי הפרה זו עשויה להוות עוולה אזרחית/נזיקית.
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.10

אני מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לי כי במקרה שאפר את התחייבויותיי דלעיל או כל חלק
מהן ,אהיה חייב לפצות את המועצה בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה
מהפרת התחייבויותיי דלעיל ,וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים,
העומדים לרשות המועצה על פי כל דין ,עקב הפרת התחייבויותיי כאמור.

.11

כתב זה מחייב אותי לשמור בסודיות את המידע הסודי ללא הגבלת זמן.

.12

מוסכם כי הדין החל על כתב התחייבות זה הינו דין מדינת ישראל.

אני הח"מ מצהיר כי קראתי את ההוראות לשמירת סודיות וברורות לי חובותיי והתחייבותי
לשמירת סודיות המידע כאמור בכתב התחייבות זה ,וכן שמירת סודיות כל ידיעה שהגיעה אלי
במהלך ו/או עקב ביצוע השירותים והנני מתחייב שלא למסור את חומר השירותים ו/או חלק ממנו
ו/או כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך על ידי המועצה לקבלה.

היום.___________ ,
חתימה בשם התאגיד
תפקידו
שם החותם
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נספח  – 6נספח הנחיות אבטחת מידע לספק של המועצה
נספח זה מפרט את דרישות אבטחת מידע  ,שהספק חייב לעמוד בהם בהתקשרות עם המועצה.
 .1מבוא
 .1.1חברה המספקת שירותים למועצה חייבת לעמוד בהנחיות והגדרות המועצה.
 .1.2נוהל זה כוחו יפה במסגרת התקשרות חוזית מול הספק על פי כללי המכרז ואין האמור בו
להחליף או לגרוע מהכתוב בחוזה.
 .2שמירה על סודיות
 .2.1עובדי הספק מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת עבודתם עבור
המועצה ,כמפורט בכתב התחייבות לשמירה על סודיות של המועצה שנחתם על ידם.
 .2.2הספק יוודא עבור כל אחד מעובדיו כי הוא מבין את האחריות המוטלת עליו במסגרת
תפקידו בנוגע להיבטי אבטחת מידע.
 .2.3הספק ינקוט הליך משמעתי פורמאלי שייושם לגבי עובדים אשר חרגו מנהלי אבטחת
המידע.
 .3דרישות עבור ספקים שבמסגרת עבודתם נחשפים למידע:
 .3.1כל עובד שנחשף למידע של המועצה במהלך ביצוע עבודתו יחתום על הנחיות אבטחת
המידע כתה הודעה זה לפני התחלת עבודתו עבור המועצה.
 .3.2כל שינוי בהרכב העובדים עבור המועצה יתבצע בידיעה ובאישור של גורם מוסמך במועצה.
 .4דרישות עבור ספקים שמקבלים גישה למערכות המחשוב של המועצה ,או מחזיקים במידע
של המועצה באתר הספק.
אבטחה פיזית ומידור
 .4.1הספק יאפשר ביצוע ביקורות במשרדיו עפ"י דרישת המועצה ,אשר יערכו בתיאום מראש
עם הספק.
 .4.2הספק יישם מדיניות שולחן נקי וצג נקי בעמדות הנוגעות למועצה.
 .4.3הספק יישם מדיניות הרשאות גישה אשר תצמצם את הגישה למידע השייך למועצה
למינימום ההכרחי ,ואך ורק לגורמים מורשים מטעם הספק.
 .4.4כל שינוי בהרכב העובדים עבור ה מועצה יתבצע בידיעה ובאישור של גורם מוסמך
במועצה.
 .4.5הספק ינהל רשימה עדכנית של ספקיו המורשים להכנס או להתחבר למערכות בהן נמצא
מידע של המועצה.
שם ________________ :ת.ז ________________ :.חתימה___________________ :
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אין להשתמש בנוסח זה לצורך ערבות המכרז
נספח  - 7כתב ערבות ביצוע
תאריך________________ :

לכבוד
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מרחוב אודם  ,12פתח תקווה
(להלן" :המועצה")
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות

על פי בקשת _____________ח.פ( ______________ .להלן" :הספק") אנו ערבים בזאת כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסך של ______ (במילים( ₪ )______ :להלן" :סכום הקרן") בתוספת הפרשי
הצמדה למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") וזאת ,בקשר עם הסכם שנחתם ביניכם לבין
הספק ,בעקבות מכרז פומבי מס'  11/20למתן שירותי מפתח ( BIלהלן" :ההסכם") ,לרבות לשם הבטחת
מילוי איזה מקרב התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי המכרז.
אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הקרן ,בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה מאתנו וחלף ערבות זו ,מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם
באופן כלשהו ומבלי שתהיו חייבים לדרשו את התשלום תחילה מאת המבקש.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו
בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם ,ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה
על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.
בכתב זה:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
"המדד היסודי" – מדד חודש אוגוסט  2020שפורסם בחודש ספטמבר .2020
"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה וקודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי
ההצמדה-הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד
היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה היא.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש _____ שנת  ,2021ועד בכלל.
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע לסניפנו שבכתובת__________________________ :
תאריך ______________________ :בנק_________________ :
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