
 

 27.01.2016 תאריך: 

 – מכבי שירותי בריאות -

 

-)להלן תשע"ו לפסחכרטיסי שי אלקטרוניים בקשה להצעת מחיר לאספקת  

 "(כרטיסיםה"

     כללי .1

לקבל הצעות מספקים המסוגלים להנפיק מעונינת  "מכבי"( - להלןכבי שירותי בריאות )מ 1.1

 תשע"ו, כמפורט בבקשה .פסח חג ל "(הכרטיס" –)להלן למכבי ולשווק כרטיסי שי אלקטרוניים 

  .למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לחג ראש השנה תשע"ז  1.2

: להלןמפורטים ה תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים  ההצעה הזוכה אמות המידה לבחירת 1.3

 .30% –ואיכות  70% –מחיר 

ציון רטיס נמוך יותר, ככל שמחיר הכהמוצע בטופס ההצעה.  המחירציון המחיר ייקבע על פי  1.4

 גבוה יותר.המחיר יהיה 

 .להצעה זו 2.14ת ייקבע בהתאם לאמות המידה על פי סעיף ציון האיכו 1.5

הסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכם  1.6

 להלן, אם ירצו בכך. 

ציוד  –, מח' רכש  מיכל שופמןאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  1.7

 shufman_m@mac.org.il: לדוא"ל  ,, אגף הרכשוחומרים

 3/2/2016,  רביעייום  מועד הגשת ההצעות : 1.8

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  1.9

ימים מקבלת הודעה על  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  חתוםיתתקשר מכבי,  ועמ ספק 1.10

פרד מהסכם נ.  מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי ורצונה של מכבי להתקשר עמ

 ההתקשרות שייחתם.

  המפרט המבוקש .2

 : פריסה גיאוגרפית ארצית 2.1

או בעלון  הכרטיסים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים אלקטרוניים

ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל  50 -תפרסנה במצורף. נקודות המכירה בכרטיס ת

 הכרחי  - אביב, חיפה ובאר שבע

 (. )מעבר לדרישת סף של רשת מזון אחת מזוןרשתות יינתן ייתרון למגוון רחב  של  2.2

כלי בית וטקסטיל,  יינתן יתרון למגוון רחב של רשתות בקטגוריות הבאות:  אופנה,  הנעלה, 2.3

ספורט,  מכשירי חשמל, וטיפוח  )ככל שכלולות בכרטיס יותר רשתות, כך ציון האיכות יהיה גבוה 

 יותר(.

 :כמויותאומדן  2.4
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 )"מנה א"(.₪  500כרטיסים כרטיסי שי  בערך נקוב של  7,000 -כ 2.4.1

 .)"מנה ב"( ₪  250כרטיסי שי  בערך נקוב של כרטיסים  1,200  -כ   

 ₪.  3,800,000 עד ום כולל שלבסכרכישה  

האלקטרוניים  כמות כרטיסי השי את שנותאת הזכות ל מכבי שומרת לעצמה 2.4.2

 . מהשווי הכולל לעיל 1/3המוזמנים בשיעור של עד 

האומדן הינו הערכה בלבד ומבוסס על הנתונים הידועים למכבי מרכישות בעבר,  2.4.3

 לכמות כלשהיא. ללא חברות הבנות. מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או

 ., ככל שיחולבהצעה כוללים מע"מ כדיןכל הסכומים  2.5

 ., והכל  כמפורט בהסכם מכבי תורה עליו במועדהכרטיסים יועברו למכבי,  2.6

יובהר ויודגש, כי המציעים לא יהיו רשאים להגביל ו/או להתנות את השימוש בכרטיסים   2.7

ו להתנות השלמת תשלום לאחוז מסוים מסכום רכישה וכן לא יהיו רשאים לדרוש ו/א

 מסכום רכישה באמצעי תשלום אחרים.

הזמנת הכרטיסים, לרבות חלוקתם והתשלום בעבורם, תתבצע ע"י המחוזות, מטה מכבי  2.8

והגופים הנוספים )ככל שיחפצו בכך(, כל אחד בנפרד באופן עצמאי. האמור לעיל יבוצע ע"י  

גופים הנוספים(. רשימת אנשי אנשי קשר מטעם מכבי )לא כולל אנשי קשר מטעם ה 10-כ

 הקשר של מכבי תועבר לזוכה.

מנה א' ומנה ב' (  )על מנת להבחין בין הזוכה יספק את הכרטיסים בשני סוגי מעטפות שונים  2.9

לחג. אגרת ברכה כאשר בכל מעטפה יחד עם כל כרטיס שי יצרף הזוכה על אחריותו ועל חשבונו 

  .ע"י מכבילזוכה תסופק אגרת הברכה 

 תהיה חתומה. תכיל כרטיס שי לחג ואגרת ברכה ומעטפה כל 

נקודות חלוקה ברחבי הארץ )מחיפה עד אילת( שיקבעו  10-הזוכה יספק את הכרטיסים לכ 2.10 

"יום החלוקה האחרון"(. החלוקה  –)להלן  בהסכםע"י מכבי, עד לא יאוחר מהתאריכים הנקובים 

 .י מכביתקבע בתאום מראש עם אנשי הקשר שיוסמכו ע"

 הכרטיסים יונפקו כשהם ריקים ויטענו עפ"י הוראה ממכבי. 2.11

 בשווי כולל של עד –את הזכות להחזיר כרטיסים עודפים לזוכה  הלעצמ תמכבי שומר 2.12

)בכפוף להמצאת או העברה בנקאית תמורת שיק מזומן  בפועל מהכמות המוזמנת 20%

מיום  ימי עסקים 14בתוך  –  עלות רכישתם מהזוכהמהזוכה עפ"י  טופס ניהול חשבון בנק(

 . ההחזרה

 :תקופת ההתקשרות 2.13

 .ראש השנה תשע"זעם אופצייה לחג רכישה חד פעמית  2.13.1

 שנים ממועד ההנפקה  5לפחות  –תאריך התפוגה של כל הכרטיסים שיסופקו  2.13.2

 

 מדדים לבחינת איכות ההצעות: 2.14



 

ציון  0-10פירוט מדדים
שקלול ב 

%

מספר רשתות שיווק )מעבר למינימום 15 רשתות שיווק מהן לפחות רשת מזון 

אחת(

)16-30 = 2 נקודות, 31-45 =4 נק' , 46-85 = 6 נק', 86 ומעלה= 10 נקודות(

8

מגוון רשתות בקטגוריית מזון )מעבר לדרישת סף של רשת מזון אחת( 

)2-6 רשתות- 2 נק, 6-12 רשתות- 4 נקודות, 13 רשתות ומעלה- 10 נקודות(
10

מספר רשתות בקטוגוריית אופנה 

 )16-25= 2 נקודות , 26-40= 6 נק' , 41 ומעלה=  10 נק'(
2

מספר רשתות בקטוגוריית הנעלה

 )1-3 =2 נק', 4-7= 6 נק' , 8 ומעלה=  10 נק'(
1

מספר רשתות בקטוגוריית כלי בית וטקסטיל 

 )1-3 = 2 נק' , 4-7= 6 נק' , 8 ומעלה=  10 נק'(
1

מספר רשתות בקטוגוריית ספורט 

 )1 רשת=  6 נק' , 2 רשתות ומעלה=  10 נק'(
1

מספר רשתות בקטוגוריית מוצרי חשמל

 )1 רשת=  6 נק' , 2 רשתות ומעלה=  10 נק'(
1

מספר רשתות בקטוגוריית טיפוח 

 )1 רשת=  6 נק' , 2 רשתות ומעלה=  10 נק'(
1

BDI או D&B חוסן כלכלי ויכולתו הכספית של המציע   –  ע"ב ניתוח דו"ח

)על פי ניקוד הערכת סיכון(
5

 

 : סףדרישות  2.15

 כחוק בישראל.מורשה תאגיד  2.15.1.1

-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ובידו אישור ניהול ספרים על  2.15.1.2

1976. 

כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם  , לפי2013-2014הכנסותיו  בשנים  2.15.1.3

כל ל₪, מיליון   4 לפחותמשתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 

 אחת מהשנים.

 באספקת ,פחותל השנתיים האחרונות שלבישראל סיון מוכח יבעל נ הינו 2.15.1.4

  וכל השירותים הכרוכים בכך.טרוניים כרטיסי שי אלק

לשלושה ארגונים גדולים אספקת כרטיסי שי אלקטרוניים הניסיון כולל  2.15.1.5

כרטיסים  לכל ארגון,  לכל שנה בשנתיים  2,000לפחות, של לפחות 

 האחרונות. 

רשתות שיווק, מהן  15מגוון הרשתות בכרטיס השי המוצע כולל לפחות  2.15.1.6
 15-ר נקודות המכירה של כל אחת מלפחות רשת מזון אחת, כאשר מספ

בפריסה ארצית )לפחות בערים ירושלים,  10-הרשתות הנ"ל לא יפחת מ
 תל אביב, חיפה, ובאר שבע(.

 .ש"ח 100,000של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 2.15.1.7

 

 

 

 :טופס ההצעה   2.16



 

 .כוללים מע"מ כדין בהצעהכל הסכומים  2.16.1

 _______שם הספק המציע :_____________ 2.16.2

 שם הכרטיס האלקטרוני המוצע :________________ 2.16.3

________________________________________ 

 : ותהבא אותיש למלא את הטבל 2.16.4

 

 טבלה א'

עלות כרטיס בש"ח כולל  קריטריונים נושא

 מע"מ

 עלות כרטיס

 

 

  

כרטיס אלקטרוני 

 ₪  500בערך נקוב של 

 )מנה א'(

 

   _____________ 

אלקטרוני  כרטיס

 ₪ 250בערך נקוב של 

 )מנה ב'(

 

   _____________ 

 



 

 מספר רשתות לפי קטגוריות  -טבלה ב' 

 

 

  :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

 התאגדות. תעודת 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי

רוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצי

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 

  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום

 .1976-חובות מס(, התשל"ו

 .אישור רואה חשבון על היקף פעילות כספית 

  דו"חD&B  אוBDI. 

  וחתום. (כולל שתי הטבלאות) כשהוא מלא –טופס הצעה 

 של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח הטיוט. 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 

 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________

 קטגוריות

מספר רשתות 

שנכללות תחת 

 הקטגוריה  

 

 שמות הרשתות

 

 )רשת יכולה להופיע במספר קטגוריות, למעט רשתות מזון(.

 

   מזון

   אופנה  

   הנעלה 

כלי בית 

 וטקסטיל 

  

   פורט ס

מוצרי 

 חשמל 

  

   טיפוח 

 אחר
  



 

 

 
 הסכם ההתקשרות

 
 2016 ,ביום ____  בחודש _________ ,אביב-ך ונחתם בתלשנער

 
 ב י ן
 

 בריאות מכבי שירותי
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס' 

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד 
 "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן
 

 מ____________________________ בע"
 ח.פ. ____________________________

 מרח' _________________________________
 "הזוכה" :יקרא להלןיאשר 

 ;שנימצד 
 
 

 
 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך הוצהר,

 
 

 כללי .1

על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק  ,המבוא להסכם זה .1.1
 ביחד עמו. בלתי נפרד מההסכם וייקראו

אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על  .1.2
 תוכנם.

דם, אלא אם הכתוב מחייב יבהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצ .1.3
 :פירוש אחר

 סכם זה, על נספחיו.ה - "ההסכם" .1.3.1

ים )להלן: שי אלקטרני יאספקת כרטיס - "המוצר"השירות/ .1.3.2
ולפי בבקשה  , הכל כמוגדר "(סיםהכרטי"

 בהסכם זה על נספחיו.המפורט במפרט ו

 

 אנשי קשר .2

להיות המנהל הממונה מטעמה בכל ________________  מכבי ממנה בזה את .2.1
 הקשור לביצוע הסכם זה.

נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע  להיות______ ___________ממנה בזה את הזוכה  .2.2
 הסכם זה.



 

זמין לכל פניה  הנוגעת לשירות, יהיהבתה של מכבי בכל שאלה נציג הזוכה יהא כתו .2.3
י יד-לידרש לכך עימצד מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם 

 מכבי.

 
 

 לעניין מתן השירותהזוכה והצהרות התחייבויות  .3

 . נציגי המחוזות וההנהלה של מכביל  הכרטיסיםהזוכה יספק את   .3.1

  בכתב.הזמנה טיסים לאתר מכבי, כפי שתמסור מכבי לזוכה בהכרהזוכה יספק את  .3.2

 חתומה. תעודת משלוח על תעודת משלוחבמכבי  הכרטיסיםהזוכה יחתים את מקבל  .3.3
 תהווה אישור ל"מסירה" . על ידי מנהל האתר או מי מטעמו,

 7-, לא יאוחר מהזוכה יספק את הכרטיסים בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש .3.4
 . 3/3/2016-. לחג פסח תשע"ו האספקה תבוצע לא יאוחר מהערב החג שבועות טרם

 מכבי. הזמנתימים ממועד   10 -יסופקו לידי מכבי לא יאוחר מכרטיסים ה .3.5

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה  .3.6
 יסודית של ההסכם.

 

 התמורה ותנאי תשלום .4

פי מכפלת התעריף ליחידה -אם להצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה בהת .4.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -שניתנה בפועל ושאושרה על ותבכמות היחיד

אם  או חשבונית עסקה ; ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק -שתשולם על
לאחר ור, , ובמקרה כאמעל בסיס מזומן לפי החוק והתקנות הספק מאושר לעבוד

 (."התמורה")להלן:   בהתאמה תוויםהתשלום יעביר למכבי חשבונית 

התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  חשבון התווים יוגש במעמד מסירת העסקה. .4.2
פי חשבונית -עלממועד האספקה  יום(  30 תום חודש + דהיינו ( יום )שלושים) 30

 ידי נציג מכבי. -ידי הזוכה ותאושר על-שתוגש על

. אם תוגש לאחר מועד זה, אזי התשלום במעמד מסירת העסקה בפועלהחשבונית תוגש  .4.3
  .למועד התשלום הבאיידחה 

 אחריות .5

לכל נזק ו/או אובדן פי דין -עלמבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי  .5.1
מכבי יגרמו ליו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, ש

 אספקתעקב ו/או בקשר עם  ,ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו
 כמפורט ומוגדר בהסכם זה.  כרטיסי שי אלקטרוניים

לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק הזוכה מתחייב  .5.2
תוגש כנגד מכבי, ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה ש

שייגרמו למכבי כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או 
 בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין.

לזוכה אודות לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב ה הפיצוי והשיפוי כפופ חובת
שמכבי לא תתפשר לכך ולנהל את התביעה הנידונה  לזוכה, למתן האפשרות התביעה

 הזוכה. בתביעה ללא הסכמת

כדי לצמצם הזוכה ידי -עלכמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר .5.3
יהיה בעריכת , ולא להסכםבהתאם  יוותויאו לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייב

מכבי ו/או מי לפצות את לשפות ו/או  ומחובתחים כדי לשחרר את הזוכה הביטו
 דין.פי כל -פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על שהואן כל נזק בגימטעמה 

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות,  .5.4
פי ההסכם. -הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על



 

החוק אות למלא אחר כל דרישות והורמתחייב למעלה מן הצורך יובהר, כי הזוכה 
שהותקנו על תקנות וה הצווים ואחר כל 1995-)נוסח משולב(, התשנ"הלביטוח לאומי 

ו ו/או כל עובדישהזוכה, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן  ,, ובעיקרפיו
, במתן השירותיםועובדיהם שיועסקו  וו/או קבלני המשנה של שליחיו ו/או משמשיו

יהיו בכל עת ובמשך כל  ,אמורות באופן מקרי או זמנילרבות אלה שיעסקו בעבודות ה
 .פי החוק הנ"ל-זכאים לכל הזכויות שעלההתקשרות תקופת 

אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  שבו, סעיף זה, על כל סעיפי המשנהוראות ה .5.5
מאחריות את הזוכה ואין בהן כדי לשחרר  ,פי כל דין-ו/או עללפי ההסכם הזוכה 

, בביטוחי הזוכהאובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה כלשהי בגין נזק/
 .כהגדרתם להלן

 

   ביטוח .6

פי כל דין, ממועד -פי הסכם זה ו/או על-גרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה עלמבלי ל .6.1
תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה 

רשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את ביטוח מו לערוך ולקיים על חשבונו בחברת
ומהווה זה הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם 

וזאת למשך כל  (,"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק" :חלק בלתי נפרד הימנו )להלן
 פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו.-תקופת ההתקשרות על

בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב,  מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים
 .בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  הזוכה .6.2
ות ביטוחי היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליס

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות  הזוכה
על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף 

יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים  הזוכההביטוחים. יודגש, כי 
 .הזוכהבביטוחי 

 אחד יוםמכבי, לא יאוחר מלהמציא ל הזוכהמתחייב  מכבי,מצד ללא צורך בכל דרישה  .6.3
כאמור לעיל בהתאם  הזוכהאישור בדבר עריכת ביטוחי  ,הסכם זה לפני מועד חתימת

מצהיר, כי  הזוכהלנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
על ידי המבטח הינו  ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין

תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-על הזוכהמהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע  הזוכהידי -כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על בהקשר זה מובהר, .6.4
סכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם לה

בגין כל נזק או מי מטעמה ו/מכבי מחובתו לשפות ו/או לפצות את  הזוכהלשחרר את 
 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-אחראי לו על הזוכהש

תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,  הזוכהככל שתקופת ביטוחי  .6.5
לעיל בגין  6.3שור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף אי מכבילהפקיד בידי  הזוכהמתחייב 

 פי ההסכם.-קופת ההתקשרות עלהארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל ת

להתאימם לערך הנקוב הזוכה היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על כי  ,מובהר
 ידוש עריכת הביטוח.בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום ח

ו/או  6.3כנדרש בסעיפים  הזוכהידי -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .6.6
כל , בין היתר, בעיכוב מכבילעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את  6.5

 לפי הסכם זה. זוכהתשלום המגיע ל

לפי חוק החוזים )תרופות(, כבי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למ
 .1970-התשל"א

ידי -אישור עריכת הביטוחים שיומצא על , לבדוק אתת, אך לא חייבתהא רשאימכבי ת .6.7
אמה ו/או מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או הת כאמור לעיל, והזוכה הזוכה

פי -נשוא האישור להתחייבויותיו עלהרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת מכבי כי זכויות  ,מצהיר ומתחייב הזוכה. זה 6סעיף 



 

בה ו/או כל כל חומכבי ו/או מי מטעמה השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
א אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או ואחריות לגבי הביטוחים נש

פי הסכם זה -על הזוכהלגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין -ו/או על

 יכת הביטוחים ובין אם לאו.אם נבדקו אישורי ער

ידי -נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלעל פיו הי ,יכללו תנאי מפורש הזוכהביטוחי  .6.8
. כמו כן, מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי

אלא אם תימסר הודעה  ,יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה
 יום מראש.)שלושים(  30לפחות מכבי ום לידי בכתב בדואר רש

, לרבות הזוכהלפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על  ,יכללו סעיף הזוכהביטוחי  .6.9
, לא יפגעו אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות

 לקבלת שיפוי. מכבי של בזכויותיה 

, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או הזוכה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר .6.10
או הנובע מנזק לרכושו, ו/מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו תביעה כנגד 

מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול מכבי ו/או מי מטעמה והוא פוטר את 
רכוש )לרבות ח כי ככל שערך ביטו ,לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב

נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך 
פי -למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

 הפוליסות.

הזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן  .6.11
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו  השירותים נשוא

זה, על כל  6קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
-תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח הזוכה זה. לחלופין, רשאי  6עיף סב פי המוגדר
 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הזוכהמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  .6.12
 ל נוסח אחר שיחליף אותם.הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כ

 

 רישיונות והיתרים .7

 מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/אוהזוכה 
ורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב פי הדין, לצ-היתרים ו/או הרשיונות הדרושים עלה

לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 
 .תקשרותבמשך כל תקופת הה

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

 

 מועסקי הזוכה .8

ו או הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו ייחשבו לכל צורך כעובדי .8.1
יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על יולא  ,שלוחיו

ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו 
 עימם.

הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין  .8.2
 ו/או הסכם החלים עליו.

כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו בגין  , על פי דין,וכה אחראיהז .8.3
 .יגרם להם ינזק גופני, מוות או נזק לרכוש ש

פי ההסכם, וכי -כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכי הוא משמש  ,כן מצהיר הזוכה .8.4
למי שהתמנה על פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או -כל זכות שניתנת על

ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא 
אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל העובדים 

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי  ,המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי



 

ר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר או הטבה אחרת ממכבי בקש
 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על

ום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כי ייתן את השירות בשמו בלבד. ש ,הזוכה מתחייב .8.5
יג מכבי כמסמיך את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נצ

 בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

תחייב לפצות ו/או לשפות מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מ .8.6
ידי רשות מוסמכת, כי -יקבע עלייגרמו לה, אם יבגין כל נזק ו/או הוצאה ש את מכבי

ת , וזאת בכפוף לקבלתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זההמצב המשפטי ו/או העובד
פסק דין שלא עוכב ביצועו, במתן הודעה מראש ואפשרות להתגונן, ולכך שמכבי לא 

 תתפשר בתביעה כאמור מבלי לקבל את הסכמת הזוכה מראש ובכתב.

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 ושמירת סודיות פרסום  .9

לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל  הזוכה מתחייב .9.1
ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך 

, לפני תחילתה או תקשרותאו אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת הה
 לאחר סיומה.

 118ורה מהווה עבירה לפי סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמ .9.2
 .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  .9.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 :דרישות לסודיות .9.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 במסמכי ההסכם וכןלשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל  .9.4.1
עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה ביחס לכל מידע על ושל מכבי, 

הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע 
הזוכה  תיופיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבו

 .("עהמיד" :פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן-על

, אלא למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא .9.4.2
אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם 

 לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה  .9.4.3
עובדי הזוכה, כל שולדאוג לכך המורשים לכך,  הזוכה למידע אך ורק לעובדי

פי -לע והתחייבויותינותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע 
כלפי הזוכה )בכל ו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות מההסכם יחת

המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות , בנוסח עת(
מפורשת ולנוסח )בהתאם לדרישה  מכביהמפורטות בהסכם זה, וכן כלפי 

 . ידי מכבי(-שיומצא על

אחראי כלפי מכבי למילוי הזוכה יהא מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי 
 י עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.יד-להאמור ע

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .9.4.4

ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות  הזוכה מידע שהיה בידי .9.4.4.1
שלא עקב הפרת התחייבות  ההתקשרות בהסכם זה מטעמו טרם

 ;לשמירת סודיות

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות  .9.4.4.2
 ;לשמירת סודיות



 

מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות  .9.4.4.3
 הזוכה. לסודיות של

פי צו מרשות שיפוטית -או על פי דין-למידע שחובה לגלותו ע .9.4.4.4
לבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו וב ,מוסמכת

 כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו.

כל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הוא מסכים שולו ידוע כי  .9.4.5
 רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.הזוכה לא יהא 

ידע אשר לרבות מ ,חשף גם למידע רגיש ביותרהוא יישייתכן ו וידוע לכי  .9.4.6
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים  וקיימת לגבי

גילויו לאחרים או שימוש בו שלא אשר שלישיים לשמור עליו בסודיות, ו
לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות 

 מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיההזוכה כי , ומידע בסודיותהלשמירת 
 של מכבי.

א מודע הוידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וכי  .9.4.7
לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן 

)אך לא פר הוראות אלו, לרבות הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יצפוי אם הוא 
, חוק זכויות ותקנותיו 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"ארק( הוראות 

 רלבנטי נוסף.וכל דין , 1996-תשנ"וההחולה, 

 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .10

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי  .10.1
כמפורט בנספח "ערבות צמודה למדד המחירים לצרכן, אוטונומית ית ערבות בנקא

)חמש מאות ₪  500,000בסך של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: ביצוע" המצורף 
 .30.8.2016ביום שתוקפה החל ביום החתימה על ההסכם וכלה   שקלים חדשים(, אלף

תיימה תקופת ההתקשרות מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הס .10.2
או הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי 

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות  -פי ההסכם -נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על
הביצוע או לדרוש הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת 

מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 
 הביצוע.

פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש -בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .10.3
את ערבות הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה 

 לערכאות, לבוררות, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

שתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב ה .10.4
לחדש את ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה  7הגבייה האמורה, תוך 
 את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה.

-ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על אין בגובה .10.5
 פי ההסכם.

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על .10.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.

 

 ההסכם וסיוםות ההתקשר תקופת .15



 

 :)להלןלפסח תשע"ו  כרטיסי שי אלקטרונייםההתקשרות עם הזוכה הינה לרכישת  15.1
  .ו/או "תקופת ההתקשרות"( "ההסכם"תקופת 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לחג ראש השנה תשע"ז על פי  15.2
 .בקשהתנאי ומפרטי ה

יים להלן, תהא מכבי רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנו 15.3
לבטל את ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה 

 :בקשר לכךכלשהי  שהתהא טענה ו/או דרי

 ;הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זההזוכה אם  15.3.1

ניתן כנגדו צו ו/או אם בקשת פירוק  ל ידוו/או ע הזוכהנגד כאם הוגשה  15.3.2
, לרבות הזוכהו צו להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי א/ופירוק 

 ; ימים 60 בתוך בוטלו לא כאמור והליכים, כונס נכסים זמני

אם הצהרה מהצהרות הזוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה  15.3.3
 ללא נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –סכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית הפר הזוכה את ההמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  15.4
 ; אוכאמור לעיל לבטל את ההסכם לאלתר 15.4.1
לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  15.4.2

ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב  3ו/או ההתחייבות תוך 
 בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים

הקיום -כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי מכביייגרמו לנגרמו ו/או שש
 .כאמור

הזוכה למכבי  , ישלםלעיל 15.1בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  15.5
למכבי , וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו ש"ח 500,000פיצויים מוסכמים בסך 

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. 
אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה 

 אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.
הפר הזוכה את ההסכם ו/או  לעיל 15.4.2בסעיף לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור  15.6

הפרה שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה 
ו/או את ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או 

על ידה, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש  ,ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי
קיומו, והזוכה יהא חייב -תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או ש"ח  500,000 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך
כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח  שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום

לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד אין באמור בפסקה זו כדי  נזקים אלה.
 או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של  15.7
הנזק אשר עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט 

 להיפוכו של דבר. לעיל, וכי הזוכה יהיה מנוע מלטעון
ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס  15.8

 לתקפו במועד שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות  15.9
תו , לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפר1970-בשל הפרת הסכם(, התשל"א

 פי דין. -פי הוראות ההסכם או על-היסודית על

 

 
 
 

 איסור הסבת ההסכם .16



 

פי -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 16.1
, בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכביההסכם או את החובות הנובעות ממנו, אלא 

 שלא תסרב לתיתו אלא מנימוקים סבירים.

עברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה כל מסירה או ה 16.2
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 16.3

פי הסכם זה ו/או -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 16.4
הינה  שמכבית ו/או חברת סמך של מכבי ו/או חלקן, לכל גוף משפטי המהווה חברה ב

, ו/או לכל 1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -עניין" בו כהגדרתו של "בעל-"בעל
 גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר  16.5
 כלשהו.

 
סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 

 ההסכם.



 

 

 

 קיזוז זכות .17
, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי,  17.1

 שהזוכה
ע עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגי

 לזוכה
 ממכבי.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם 17.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .18
 ם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב.אין שינוי בהסכ 18.1

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  18.2
 תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 18.3
 ו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.כויתור על זכויותי

 

 סמכות שיפוט .19
בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם,  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

  .יפו -אביב-בתלתהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 

 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20
 סכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.כתובות הצדדים לצורך הה

פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך -כל ההודעות על
 שעות מעת שליחתן.)עשרים(  24תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 תאריך:_____________

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי)להלן ביחד ולחוד: "

 

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים 

 

להלן: הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ )
"(  לרבות בקשר עם אספקת כרטיסי השי  האלקטרוניים לחג פסח תשע"ו וכן כל השירותים הספק"

"( וזאת ההסכם" -" והשירותיםעם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: " הנלווים בקשר
 "(.תקופת הביטוחלתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימת ביום _______ )להלן: "

 
ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -חבות מעבידים ביטוח .1

, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 
יות של  ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחר

לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ₪  20,000,000לאירוע ובסה"כ  ₪  6,000,000
 ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק.

 __________________פוליסה מספר 

 
דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  ביטוח חבות הספק על פי - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, 
 6,000,000בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 

הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  
הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי 

 בפיקוח או בשליטת הספק.באחריות או 

 __________________פוליסה מספר 

 
 כללי

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .3
 לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או  .4
 מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה.מי 

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .5
 יום מראש. 30הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

ליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פו .6
מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף 

 אותם.

 
 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

         

 ב,ר בכבוד

 

                                                             ________________    ______________________ 
 חברת הביטוחשם ותפקיד החותם                                                       חתימה וחותמת                



 

 

 נספח להסכם
 בלבדערבות ביצוע לשימוש הזוכה 

 
 ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 
 לכבוד

 227/99מאנית מס' ומכבי שירותי בריאות אגודה עות
 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.
 ערבות מס' ___________הנדון: 

 
כשהוא צמוד  ,("סכום הערבות" :)להלן₪  500,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( בקשר עם "החייב" :)להלן להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________למדד כמפורט 
 אספקת כרטיסי שי אלקטרוניים לפסח תשע"ו.ל  הסכם

 
 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 
ד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, כלכלי, כולל אותו מד

 בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
כי המדד  ,("המדד החדש" :אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן

(  אזי "המדד היסודי" :)להלן ________ שפורסם ב______החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __
יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי 

 (."סכום הערבות המוגדל" :)להלן
למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול כל שינוי בסכום 

 ות.הערב
 

ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 
סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום 

כום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על ס
 הערבות המוגדל.

 
 ועד בכלל .  30.8.2016ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 
 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  
 בכבוד רב,

 
 __________שם הבנק:
 __________שם הסניף:

 


