
 
 
 

 
 
 

  הביתי   בענף הסיעודאחר יישום ההסכם הבילטראלי מעקב  הזמנה להגשת הצעות לביצוע סקר 
 2022/7 - קול קורא מס'

 
"(  העמותה )להלן: "   58-031803-8המרכז הישראלי להגירה בינלאומית וקליטה, ע"ר מס'  עמותת   .1

הצעות   להזמין  בזה  שירותים    מחיר מתכבדת  סקר  לקבלת  ההסכם  מעקב  לביצוע  יישום  אחר 

 (." השירותיםלהלן: " )  להלן  רטולמפ  בהתאם , הביתי בענף הסיעוד הבילטראלי  

  פי   על   מיוחדת  הרשאה  שיש   ככל ,  בלבד   מורשים  מספקים   יינתנו   השירותים  למתן   המחיר   הצעות  .2

להלן    יינתנו  השירותים.  זה  שירותים   לסוג  דין המפורטים  וההנחיות  הדרישות  התנאים,  פי  על 

 ., ובכפוף לחתימת הצדדים על הסכם התקשרות בנוסח המצ"ב לקול קורא זההדין  והוראות

אחר יישום ההסכם מעקב  לביצוע סקר    שירותים  לקבלת   הינה  ו/שיבחר  ים/ספק   עם  ההתקשרות  .3

  דעתה   שיקול   י " עפ  ורק   אך   עשהת,  ים /הזוכה   ים /בספק   והבחירה   הביתי   בענף הסיעוד הבילטראלי  

  מתאימים   לתקציבים  היתר  בין   כפופה  ההתקשרות   כי  העובדה  לאור .  העמותה  של  הבלעדי

  מתחייבת  ולא   הפועל   אל  תצא  ההתקשרות  כל  כי   מתחייבת  אינה  העמותה  אזי,  טכנית   ולהיתכנות

  לא   ו/ שייבחר  הספקים  או   הספק   עם  ההתקשרות  כי  אפשרות  וקיימת ,  התקשרות  לתקופת

 .    או באופן חלקי ביותר בלבד חודשים  מספר  למשך   שתתקיים   או כלל  תתקיימנה

  בהודעה   עת  ובכל   שלב  בכל  שהיא   סיבה   מכל   ההתקשרות   את   לבטל   הזכות  שמורה  לעמותה ,  כן  כמו .4

  השירותים   למתן   מחיר  הצעת   יגיש   אשר  המציע.  החלטתה  את  לנמק   הצורך   מבלי  יום   15  של  מראש 

  או /ו   דרישה   או / ו  טענה   כל   על   מוותר   הוא  וכי   היטב   לו  ידוע   ל "הנ  כי  הצעתו   הגשת   בעצם   מצהיר

 . לכך  ובקשר בגין  מהעמותה  תביעה 

  ולכל   העמותה  להנחיותים  / כפופו  /יהיה  העמותה"י  עו  /וייבחר  תתקבלם  /שהצעתו   ספקים  או  ספק .5

 . מטעמה  אחר גורם 

  היחידה  באחריותו  יהיה   השירותים   במתן  הספק   את   ישמשו   אשר   והאמצעים   הציוד ,  ההכשרה,  הידע  .6

  ההיתר  קבלת  אזי  ביטוח  או   היתר  קבלת  יידרש  מהספק   השירותים   קבלת  שלצורך  ככל .  והבלעדית 

 בהתאם להנחיות והוראות העמותה.   הספק  של  חשבונו  ועל  באחריותו   יעשו  כאמור  הביטוח  ועריכת

של    לקיים מחקר מעקב והערכהת  ומעוניינרשות האוכלוסין וההגירה  יחד עם    CIMI: עמותת  רקע .7

האם  לתת מענה אמפירי לשאלה:    זה נועד מחקר    .הבילטרלי בענף הסיעוד הביתי   יישום ההסכם

העלאת איכות הטיפול דרך הסדרת תחום  שהן  ,משיג את מטרותיו העיקריות הבילטראלי ההסכם 

סטנדרטים   תחת  המחקרכןכמו    ? שקיפותב ומדינתיים  הסיעוד  לשיפור    ,  נקודות  באיתור  יסייע 

המחקר יבחן באופן אמפירי את התועלות של ההסכם לאיכות    במהלך יישום ההסכם ולבצע למידה.

על:   דגש  מתן  עם  כתוצאה  הטיפול,  משפחותיהם  ובני  הסיעודיים  למעסיקים  השירות  שיפור 

שחיקה מ העובדים   הפחתת  מ   והתאמת  אל  השוואתית  התבוננות  יישום  תוך  שלפני  המצב  ול 

 ההסכם.

היא ביצוע מעקב והערכה ליישום ההסכם הבילטרלי בענף הסיעוד  מטרת הסקר  :  ההזמנה   תמצית .8

לקבל את  הביתי   גם  כמו  ולאחריו,  יישום ההסכם  לפני  בין מטפלים שהגיעו  השוואה  באמצעות 

סיעוד ביתי   בעובדי הסקר יתמקד   נקודת מבטם של המטופלים בישראל ולשכות התיווך הפרטיות. 

פרטיות  תיווך  ולשכות  משפחתם  בני  או  ישראלים  מטופלים  עובדי    . מהפיליפינים,  בקרב  הסקר 

ידי   ואילו הסקר בקרב המטופלים בישראל או בני    CIMIהסיעוד הביתי מהפיליפינים יתבצע על 



 
 
 

 
 
 

נותן השירותים.  ידי  על  יתבצע  ולשכות התיווך הפרטיות  ב   משפחותיהם  ין  ההתקשרות תתבצע 

CIMI     לבין חוקר/ים ו/או גוף מקצועי, בעל ניסיון מחקרי ויכולת מוכחת בביצוע מחקרי שטח בנושאי

  ת ההתקשרות מבקשמדיניות ציבורית. במסגרת  או  שוק העבודה,    סיעוד ביתי או מוסדי,   הגירה, 

CIMI    איתור העובדים יתבצע באמצעות    .טלפוני/באמצעות וידאו לקבל הצעות לביצוע סקרCIMI  .

 לגישה לאוכלוסיית היעד.    CIMIהנחיות על ידי  ויינתנבמידת הצורך  

 
אשר הוקצב לצורך ביצוע כל השירותים נושא הזמנה זו מכל מן וסוג  תקציב ה: עלות המחקר .9

תקציב המחקר תלוי במספר הראיונות הסופי    מע"מ. כולל ₪  120,000עד   יהיה בעלות שלשהוא  

 שיסוכם מול הגוף המבצע. 

 

 יכללו בין היתר את הפעולות הבאות:  מרכיבי המחקר  .10

 סקירת ספרות   . א

לקבוצות    העברת  . ב תיווך  שאלונים  לשכות  ועובדי  משפחותיהם  בני  או  בישראל  המטופלים 

. השאלונים יתבססו על מקבצים של שאלות שפותחו  לפי צרכים מוגדרים של המזמין  פרטיות, 

 על ידי המזמין. תישקל אפשרות להוספת שאלות.  

ונציגי לשכות    עם   טלפוניים/בוידאו בעברית ראיונות    410עד   . ג בני משפחותיהם  או  מטופלים 

פרטיות  הניתן תיווך  ככל  גיאוגרפי  בפיזור  מטופ   200-כ  ;,  עם  בני  ראיונות  או  ישראלים  לים 

כ ועוד    200-משפחתם,  פיליפינים  סיעוד  עובדי  עם  לשכות    8-10ראיונות  נציגי  ראיונות עם 

תיווך. הראיונות עם עובדי הסיעוד הפיליפינים יבוצעו בידי העמותה, אך האחריות לדגימה,  

ה  ניתוח הממצאים, מעקב אחר התקדמות וכל מה שיידרש מלבד ביצוע הראיונות עצמם, תהי

העמותה אינה מתחייבת להיקף הראיונות הסופי. ביצוע הראיונות בפועל ע"י   על הגוף הנבחר. 

 הספק יעשה בהתאם להנחיית העמותה.  

כתיבת דו"ח ביניים, כולל ממצאי הסקר בקרב עובדי הסיעוד הביתי שיבוצע במקביל על ידי   . ד

CIMI . 

 כתיבת הדוח תוך הצגת:  .ה

 ניתוח כמותי של הממצאים  -

 , מסקנות והמלצות הכולל הצגה גרפית של הממצאים בעברית ואנגלית  דו"ח סופי . ו

הממצאים .ז עיקר  של  מילולי  תיאור  הכוללת  הממצאים  עיקר  את  המסכמת  מצגת  ,  הכנת 

 והצגה גרפית   המסקנות וההמלצות, 

 
 לוח זמנים   .11

כשהיא    (13המציע יגיש את הצעתו, כשהיא כוללת את כל המסמכים הנדרשים )כמפורט בסע'  
במשרדי  המכילה גם עותק של ההצעה על דיסק און קיי  שלמה ומלאה כראוי, במעטפה סגורה  

CIMI    לכל    12:00בשעה    21.08.2022, ירושלים וזאת עד ליום  10/3בכתובת שלומציון המלכה
על   לציין  יש  עבור  המאוחר.  סיעוד  – "סקר     CIMI  –  אמונה ספיראהמעטפה  בילטרלי    " הסכם 

7/2022  . 
 

 יובהר כי: 
 
( ימים ממועד הגשתן.  90ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים ) . א

( עותקים על גבי טופס  3)  בשלושה ההצעות תוגשנה במקור )באמצעות דואר או על ידי שליח(  

 . מע"מ כוללת כשהיאיפורט השירות המוצע, תוכן השירות והצעת המחיר לגביו  בו ההצעה 



 
 
 

 
 
 

כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות    המציע   הצעת בהמחיר המוצע והנקוב   . ב

  השירותשיש לבצע על פי ההצעה ושירותי הספק המוצעים, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  

המציע  .  וכל הוצאה שהיא הכרוכה במתן השירותים ו/או אגב מתן השירותים  וההפעלה  המוצע

 . בהצעתו שהגיש לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר  

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי,   . ג

 (. שהצעתו תזכה ככלוכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )

לא לבחור   או   שונים שירותים או  / ו  בנפרד  שירות  לכל ספקים מספר  לבחור  רשאיתהעמותה  .12

  השירותבספק כלל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה בין היתר על סמך 

ניסיון של המציע במתן השירותים הנדרשים. לעמותה והמוצע ותוכנו, ניסיון קודם עם המציע 

יק את השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה  ס שמורה הזכות להפ

ים כלשהם והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא תהיינה לו כל  מחויבת לנימוק 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה בגין כך. 

 

העמותה  לאור אופייה של ההתקשרות, בתחום המחקר, מודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי   .13

מכרז לשם קבלת השירותים האמורים והזמנה זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני   פטורה מקיום 

המכרזים. העמותה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם כל מציע ועם  

כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. כמו כן, אין העמותה 

 יבות: מתחייבת, בשום מקרה ונס

 לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו ו/או;  .א

 לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או;  .ב

 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש.  . ג

כל פעולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ומבלי   .14

 לנמק את החלטותיה. שתחול עליה חובה  

 

  כלשהי  הצעה   או   ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  אינה  העמותה  כי  בזאת  מובהר .15

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע הצעות, הכל לפי שיקול דעתה  ו

שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.    העמותההבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל.  

י לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי העמותה תהא רשאית להאריך את  מבל

המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול לפי שיקול  

 דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה.

 

ידי העמותה, רק כאשר   .16 ידי העמותה.  הצעה תחשב כזו שנתקבלה על  ייחתם הסכם בפועל על 

המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי הזמנה זו להצעת הצעות וכמי  

שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בכל הקשור  

לעי האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  זו.  הזמנה  נשוא  בשירותים  כמי  והכרוך  המציעים  ייחשבו  ל, 

שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך וולונטרי, מיוזמתה של העמותה,  

ההצע בבחירת  גמישות  לעמותה  לאפשר  תכליתו  דעתה    ות הטוב   ותאשר  שיקול  לפי  ביותר, 

ם ו/או כי  הבלעדי, ולפיכך מוותרים המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזי



 
 
 

 
 
 

מדיני המינהל  יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או  

 הציבורי. 

 
השלמת הסקר והכתיבה  מבלי לגרוע מזכות העמותה לקצר את תקופת ההתקשרות כאמור לעיל,  .17

ומועד סיום משוער    07.08.2022חודשים מיום חתימת ההתקשרות )מועד התחלה משוער:  12-כ

 (.  07.07.2023עד  

 
 אמות מידה לבחינת ההצעה  .18

 במסגרת בחירת ההצעה הזוכה, יפעל המזמין על פי אמות המידה המפורטות להלן:       
ניסיון בעיצוב שאלונים, ניתוח כמותי וכתיבת דוחות )גם בשפה האנגלית( )שימוש   . א

 ( 25%יתרון( )– survey monkeyבמחוללי סקרים מקוונים כגון  

 ( 35%) ניסיון ויכולת מוכחת במחקר עם מהגרי עבודה . ב

 ( 15%תוכן ההצעה המוגשת ) . ג

 ( 15%)על פי מודולות של עלות ראיונות עלות המחקר   . ד

 ( 10%יתרון )  - משותף עבור הפרויקט-מימון יכולת הצעת  .ה

 
 מסמכים נדרשים להגשה:   .19

הצעה בנוסח המצורף כנספח א', חתומה על ידי המציע, ואם המציע הוא תאגיד יש   . א

 להגיש את ההצעה כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע. 

 .  1976אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו  . ב

 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:  . ג

i.   תעודת רישום 

ii.   אישור עדכני )עד שנה( מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה

 המוסמכים לחתום בשם המציע. 

הסכם התקשרות, בנוסח המצ"ב, חתום ע"י המציע וללא שינויים או תיקונים. שינויים   . ד

 בנוסח הסכם לא יתקבלו. 

 המציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח, יש לצרף גם את המסמכים הבאים: אם  .ה

i.  .תעודת מלכ"ר 

ii.  .אישור ניהול תקין תקף 

 

עד לתאריך      emunahs@cimi.org.il  לאמונה ספירא   במייל   בכתבשאלות הבהרה ניתן להפנות   .20

התשוב   12:00בשעה    14.08.22 המאוחר.  באתר  לכל  יפורסמו  המועמדים  לשאלות  ות 

להתעדכן  .    http://www.cimi.org.il/tendersהעמותה:   המציע  של  הבלעדית  באחריותו 

בפרסומים שיפורסמו באתר העמותה מעת לעת ולרבות לעניין תשובות לשאלות ההבהרה.  

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות  -תנו בעלכל הסבר, פרשנות או תשובה שני

ובכל מקרה העמותה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון    – בכתב   תחייבנה את העמותה 

להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות  

 . המשתתפים

 

המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה   .21

המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ  

דעתו   שיקול  לפי  הכל  נוספים אחרים,  מציעים  עם  או  או אחד/ים מהם,  כולם  המציעים  עם 

mailto:emunahs@cimi.org.il
http://www.cimi.org.il/tenders


 
 
 

 
 
 

. המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול  הבלעדי והבלתי מסוייג

דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהליך זה. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע  

לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל   יהא המזמין רשאי להחליט  מכלליותו, 

או שלא לקבל כל הצעה או לבטל הליך זה והכל  הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה  

 בכפוף להוראות הליך זה. 

 מרכיבי ההצעה  – נספח א' 
 

iii.  שם המוסד 

iv.  תארים ושיוך מוסדי ומחלקתי שיבצעו את המחקר שמות החוקרים , 

v.  פרטי יצירת קשר: שמות החוקרים, כתובת, טלפון, דוא"ל 

vi.  ספת רשימת  , בתוב 18 - וא  18פירוט ניסיון בתחומים הנדרשים בסעיפים

 פרסומים רלוונטיים. 

vii. עמ' ברווח וחצי, יתר החומר יצורף    10)לא יעלה על   תיאור הצעת המחקר

 : כנספחים(

 מטרות המחקר  .1

 לעיל(   10)ראה סעיף   מתודולוגיה .2

 תכנית עבודה, כולל לוחות זמנים לביצוע  .3

viii. ( בהתאם למסמכי הקול  תקציב המפרט את כלל ההוצאות ומקורות המימון

לכל קבוצת מרואיינים )מטופלים או בני  על ההצעה להתייחס   ( הקורא

שתי  כך שתהיה הצעה כספית ל ,נציגי לשכות תיווך פרטיות( ו משפחותיהם 

 .  בנפרד  הקבוצות

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

אחר יישום ההסכם הבילטראלי  לביצוע סקר מעקב  לקבלת שירותי קבלן  הסכם
   הביתי   בענף הסיעוד

 
 בירושלים ביום __________________ שנערך ונחתם 

 
 בין:
 

 )ע"ר(   (CIMIהמרכז הבינלאומי להגירה וקליטה )
 9414610, ירושלים 10מרח' שלומציון המלכה 

 580318038ע.ר. 
 

 "המזמין"להלן: 
 מצד אחד;  

 
 לבין
 

 ____________________ 
 ____________ מכתובת 

 להלן: "היועץ"
 מצד שני; 

 
 

מס'  והמזמין   הואיל  קורא  קול  סקר    7/2022פרסם  ההסכם  מעקב  לביצוע  יישום  אחר 

 השירותים"(. ")להלן:   הביתי   בענף הסיעוד הבילטראלי 
 

מוכן לקבל הגיש במסגרת הקול קורא הנ"ל, הצעה לביצוע השירותים, לפיה הוא והיועץ   והואיל
ביצוע   את  עצמו  נפרד בהתאם    םשירותיהעל  בתי  חלק  המהווה  קורא,  קול  להוראות 

 הסכם זה;מההתקשרות שבין הצדדים ובהתאם להוראות 
 

 והמזמין בחר להתקשר אם היועץ לביצוע השירותים; והואיל:
 

הייעוץ  והואיל: שירותי  למתן  הנדרש  והניסיון  היכולת  הכישורים,  בעל  הינו  כי  מצהיר  והיועץ 
 כנדרש ובהתאם לתנאי הסכם זה;

 
וסוכם בין הצדדים, כי שירותי הייעוץ יינתנו על ידי היועץ כבעל מקצוע עצמאי המעניק   והואיל

את שירותיו למזמין על בסיס קבלני ומקבל את תמורת שירותיו כמתחייב ממעמד זה, 
 ;וכי אין ולא יתקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד

 
בסיס   והואיל על  היועץ  עם  להתקשרות  מסכים  עובד והמזמין  יחסי  במסגרת  ושלא  קבלני 

ומעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך וזאת בהתחשב באופי השירותים שיש לתתם 
 ;על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים 

 
 

 מוסכם ומותנה בין הצדדים כדלהלן:
 
 
 המבוא להסכם זה והנספח/ים המצורף/ים לו מהווה/ים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1
 ת קול הקורא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה.הוראו .2
 



 
 
 

 
 
 

 השירותים .3
אחר יישום ההסכם הבילטראלי  מעקב  לביצוע סקר    והיועץ מתחייב לתת למזמין את שירותי

)הצעת המזמין וכן    כנספח א'המפורטים בנספח המצורף להסכם זה    הביתי    בענף הסיעוד 
 הצעת היועץ( ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  

 
 תקופת ההסכם .4

כאשר )שני הצדדים על הסכם זה  מיום חתימת  חודשים    12למשך  תקופת ההסכם הינה   .א
עד     07.08.2022  הינו  מועד התחלה משוער בכפוף  ו  (07.07.2023ומועד סיום משוער 

רשות ההגירה    של  רשאי  לקבלת אישור   יהיה  )להלן: "תקופת ההסכם"(. המזמין 
ככל   העבודות,  השלמת  ביצוע  לצורך  נוספת  בתקופה  ההתקשרות  את  להאריך 

 שתידרשנה וזאת בהודעה מראש ליועץ. 
 
  שהיא   סיבה  מכל   ההתקשרות   את   לבטל   הזכות  שמורה   על אף האמור לעיל, למזמין  .ב

 ו. החלטת את  לנמק הצורך  מבלי יום  15 של מראש בהודעה עת ובכל שלב בכל
 
 התחייבויות היועץ  .5

שתיתן   .א הכלליות  להוראות  בהתאם  השירותים,  את  למזמין  לספק  מתחייב  היועץ 
הנהלת המזמין ליועץ, וביצוע השירותים יעשה בכפיפות להוראות השוטפות שיינתנו  
מזמן לזמן ע"י המזמין או נציגיו ליועץ ועל היועץ לבצע את ההוראות הנ"ל בהקפדה 

שביעות רצונו המלאה של המזמין. מובהר כי המזמין יהא רשאי לשנות את מועדי  ול
 ואתרי ביצוע השירותים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 
היועץ מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה   .ב

צד ג' כלשהו, וכי מתן השירותים על ידו למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות  
 לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

 
היועץ מתחייב לבצע את השירותים שהוא יעניק למזמין במקצועיות וברמה הגבוהה   .ג

 ביותר והוא אחראי אישית לטיב שרותיו ולכל הכרוך במתן השירותים. 
 

המזמין   .ד על  המטילות  החלטות  לקבל  לא  מתחייב  או  היועץ  כספיות  התחייבויות 
אחרות, בנוסף למוסכם בהסכם זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמין, או מי 

 שהוסמך על ידו.
 

היועץ אינו ולא יהא מנוע מלעסוק בתחום עיסוקו מחוץ למתן השירותים על פי הסכם   .ה
זה ובלבד שעיסוקו זה לא יפגע בתנאי מתן השירותים לפי הסכם זה ולא יעשה דבר  

 שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולותיו, לפי הסכם זה.
 

 שכר טרחת היועץ –התמורה  .6
הייעוץ  .א שירותי  ביצוע  עבור  ליועץ  תשולם  אשר  התמורה  כי  הצדדים,  בין  מוסכם 

זה   א', בכל מקרה לא כמפורט בהסכם  כנספח  הינה כאמור בהצעת המציע המצ"ב 
 .  אלף ₪, כולל מע"מ 120על  התמורה תעלה 

 
לומים ליועץ יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן: תשלום עבור ביצוע המשימות התש .ב

יום מיום העברת דיווח השעות    14יועבר ליועץ בתוך    בנספח א'והתוצרים המוגדרים  
 הכולל.  

 
 היועץ יעביר למזמין כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  .ג

 
הסופית המלאה המוחלטת  מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה   .ד

היחידה שתשולם ליועץ עבור שירותי הייעוץ, כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או  ו



 
 
 

 
 
 

נוסף פרט לתמורה דלעיל, לא ישולמו על ידי המזמין לא במהלך תקופת הסכם זה ולא 
ף עמם, לא ליועץ ולא לאדם אחר אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקי

 בשמו ו/או מטעמו. 
 

  . אית שתבוצע לחשבונו של היועץמזמיןכל התשלומים ישולמו ליועץ באמצעות העברה   .ה
היועץ מאשר מראש כי אין לו התנגדות לאופן הביצוע תשלום התמורה כמפורט לעיל  
והוא מאשר כי הובהר לו שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים 

 ו/או נוספים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 מעביד  –היעדר יחסי עובד  .7
מעביד במישרין, בעקיפין ו/או    -הצדדים מצהירים כי אין כל כוונה ליצור יחסי עובד   .א

 בכל דרך אחרת.  
 

בחתימתו על הסכם זה, מאשר היועץ כי הוא נותן את שירותיו כקבלן עצמאי, על כל   .ב
המשתמע מכך, וזאת מרצונו החופשי על פי בחירתו ועל פי בקשתו ולאחר שהוסברו  
  לו ההשלכות והמשמעויות הכספיות והמשפטיות הנובעות ממעמדו כנותן שירותים 

עצמאי. כמו כן, מאשר היועץ כי הוא מודע להבדל בין "עובד שכיר" ל"נותן שירותים  
 עצמאי".  

 
כל התשלומים עבור ביטוח לאומי, מס בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות של היועץ   .ג

 חלים עליו והוא מתחייב לשלם אותם בהתאם.   
 

ועץ אינה אלא  אמצעי  כל זכות שיש למזמין לפקח,  להורות, להנחות ולהדריך את הי  .ד
 מעביד בין המזמין ליועץ.  –להבטיח ביצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד  

 
מובהר בזאת, כי המזמין  לא יהא חייב ליועץ  כל תשלום משכורת, דמי חופשה או   .ה

הבראה מכל סוג, דמי מחלה או חופשת מחלה, פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה וכן  
ין חייב בכל תשלום ו/או גמלה, ו/או זכות, ו/או טובת הנאה כלשהם לא יהיה המזמ

 המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד. 
 

וייקבע מסיבה כל שהיא, על ידי בית משפט מוסמך, כי   .ו מוסכם על הצדדים כי היה 
כעובד   היועץ  את  רואים  זה,  בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  הצדדים  כוונת  למרות 
שכר   לחישוב  בסיס  תהווה  לא  זה,  הסכם  פי  על  ששולמה  שהתמורה  הרי  המזמין, 

מן התמורה בלבד.  עוד מוסכם כי במידה   50%עבודה וזכויות נלוות, ואלו יחושבו לפי  
והתמורה ששולמה ליועץ על פי הסכם זה, תעלה על סכום התשלומים שיידרש המזמין  

הי  יידרש  כאמור,  מקביעה  כתוצאה  ליועץ  הסכומים לשלם  את  למזמין  להשיב  ועץ 
 העודפים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

 
בקבלת   .ז וכן  זה,  פי הסכם  על  עליו  בביצוע החובות המוטלות  כי  בזה,  היועץ מצהיר 

הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה, הוא אינו משולב ואינו כפוף בכל צורה שהיא  
הואיל ולפי דרישתו הסכים    - סכם זה  פרט לאמור בה  -למסגרת הארגונית של המזמין  

המזמין, שהוא יבצע את החובות הנ"ל ויקבל את הזכויות הנ"ל בתור קבלן בעל מעמד  
 עצמאי לחלוטין. 

 
על   .ח בהסתמך  שירותיו  את  לשכור  הסכים  המזמין  כי  לו  הובהר  כי  מאשר  היועץ 

ה על  התחייבויותיו והסכמתו לאמור בסעיף זה וכי התמורה הקבועה בהסכם זה חושב 
 בסיס זה. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 נאמנות ושמירת סודיות  .8
ג'  .א היועץ מתחייב בזה כי במשך כל תקופת ההסכם, ימנע מלבצע שירותים עבור צד 

המזמין   עבור  מבצע  שהוא  השירותים  עם  עניינים  ניגוד  בהם  להיות  שעלול  כלשהו, 
 בהתאם להסכם זה. 

 
בסודיות    היועץ .ב לשמור  המידע,  מוחלטת  מתחייב  כל,  הידיעות  את  המסמכים, 

בין במישרין ובין בעקיפין, תוך כדי ו/או עקב    וו/או שיגיעו אלי   ווהנתונים, שימסרו ל 
לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שמתחייב ומתן השירותים ו הפרויקט ביצוע

התחייבות לשמירת כתב  על  חתום  י  היועץ  ;לאחר תקופת תוקפו של הסכם זהבזמן ו
וכתנאי לקבלת תמורה   כחלק בלתי נפרד מהסכם זה 'בנספח כ  הרצ"בסודיות בנוסח 

בקשר עם   וכל הבאים מטעמ ו/או    ומתחייב בזאת לגרום לכך כי עובדי  היועץ  .  כלשהי
 . על  התחייבות לשמירת סודיות ויחתמו כלפי ומתן השירותים הפרויקט  ביצוע

 
תקופה בלתי מוגבלת, לא  היועץ מתחייב כי במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, למשך   .ג

יעשה שימוש שלא על פי הוראות ההסכם, ולא יעביר לצד ג' כל מידע שנודע לו במהלך  
לו   שתינתן  המזמין  ברשות  אלא  זה,  הסכם  נשוא  בשירותים  והקשור  ההתקשרות 

 בכתב.
 

שום דבר האמור בהסכם זה אין בו כדי לשלול מהמזמין את הזכות לבדוק, כל תלונה   .ד
בעת מהוראות הסכם זה, והיועץ מתחייב להשיב למזמין על כל שאלה  הקשורה או הנו

 ולספק לה מלוא המידע. 
 

 אחריות וביטוח  .9
היועץ אחראי בגין כל נזק או אובדן העלולים להיגרם למזמין ו/או מי מטעמה ו/או לו   .א

 עצמו, כתוצאה מביצוע השירותים הניתנים על ידו ע"פ הסכם זה.
 

נזק והפסד שיגרמו למזמין ולגוף שלישי כלשהו עקב מעשה או  היועץ יהיה אחראי לכל   .ב
מחדל שיעשו על ידו או מי מטעמו, לרבות כל מעשה ומחדל בגין שירותי הייעוץ על פי  
כל    בגין  ומידי,  מלא  באופן  המזמין  את  לפצות  ו/או  לשפות  מתחייב  והוא  זה,  הסכם 

בו, כתוצאה מנזק שנקבע כי נגרם ממתן    תשלום לרבות שכ"ט עו"ד, שהמזמין יחויב 
 השירותים, במסגרת אחריותו ע"פ ס"ק א' לעיל וע"פ כל דין. 

 
מב .ג כי  מצהיר  עובדיו  ו לגר   ליהיועץ  את  מבטח  הוא  זה,  הסכם  ו/או  הדין  מהוראות  ע 

 ביטוח חבות צד ג'.  בפוליסתביטוח חבות מעבידים וכן מחזיק  בפוליסת
 

 זכויות יוצרים .10
רשאי   יהא  המזמין  הבלעדית.  ובבעלותו  בלבד  המזמין  של  יהיו  הייעוץ   שירותי  תוצרי 
להשתמש במסמכים, בתוכניות ובכל חומר שיוכן על ידי היועץ, כל שימוש שיראה לו, בהתאם  
למזמין   זכויות היוצרים בתוצרי שירותי הייעוץ שיסופקו  ליועץ.   לצרכיו, ללא כל תמורה 

בלבד  דו"חות, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למזמין    בהתאם להסכם זה, לרבות
יחליט  ובעלותו   שהמזמין  ככל  אלה.  זכויות  עבור  גם  תמורה  מהווה  דלעיל  הטרחה  ושכר 

לאזכר את היועץ בתוצרי העבודה ) "קרדיט"( הדבר לא יקנה ליועץ זכויות כלשהן בתוצרים  
 אלו. 

 
 הסבת זכויות .11

ביצוע התפקיד שנטל על עצמו על פי הסכם זה, כולו או מקצתו, היועץ לא ימסור לאחר את  
ולא יעביר לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב  
מהמזמין. העברת זכות או חובה כנ"ל, לא תפטור את היועץ מהתחייבויותיו כלפי המזמין על  

 פי הסכם זה. 
 

 



 
 
 

 
 
 

 שינוי השירותים  .12
רשאי במשך כל תקופת ההסכם, לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים  המזמין   .א

מהם   חלק  ו/או  שירותים  לבצע  מזכותו  לגרוע  מבלי  וזאת  היועץ  ע"י  יבוצעו  אשר 
 בעצמה ו/או באמצעות אחרים.

 
לא   .ב לאחר  מסירתם  ו/או  השירותים  בכמות  הפחתה  כי  הצדדים,  בין  בזאת  מוסכם 

המזמין. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי המזמין  תשמש עילה לתביעה של היועץ כנגד  
 אינו חייב להזמין מהיועץ שירותים בהיקף כלשהו. 

 
 סיום ההסכם .13

נימוק כלשהו להביא את   .א וללא מתן  לפי שיקול דעתו הבלעדי  יהיה רשאי  המזמין 
ההסכם  לסיומו, לפני תום תקופת ההסכם, על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ ובמקרה  

 ימים מתאריך מתן ההודעה הנ"ל.  15ההסכם יפוג כעבור זה תוקפו של  
 

למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה נקבעה לאחר שקילה ודיון,   .ב
ו/או   ההודעה  תקופת  לאורך  בקשר  כלשהן  טענות  מהצדדים  אחד  לאף  יהיו  ולא 
לו,  ידוע  כי  היועץ מצהיר,  ביטול ההסכם.  על  לנתינת ההודעה    לשיקולים שהביאו 

שסעיף זה הוא מהותי וכי המזמין לא היה מתקשר בהסכם זה כלל, אלמלא התנאי  
 הכלול בסעיף זה. 

 
מוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן השירותים לא יחשב הפרת הסכם, והוראות   .ג

 ההסכם ימשיכו לחול על השירותים לגביהם לא בוטל ההסכם.
 

ן ליועץ את התשלום היחסי  בוטל הסכם או הופסקו השירותים כאמור, ישלם המזמי .ד
לפי התקדמות ביצוע השירותים עד ליום ביטול ההסכם, ופרט לתשלום על פי סעיף  

 זה לא יהא היועץ זכאי לכל תשלום אחר מאת המזמין בקשר להסכם זה. 
 
בכל מקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, היועץ מתחייב להעביר למזמין את   .ה

למזמין או את כל תוצרי השירותים שנתן למזמין עד  כל החומר שברשותו והשייך  
למועד סיום ההסכם, ללא כל דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי היועץ לא יהא רשאי  

 לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. 
 

 הפרות ותרופות  .14
להסכם, הם תנאים יסודיים, והפרת  4,5,7,8 10 -, והתנאים בסעיפים הצהרות המציע ו .א

כל אחד מהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אשר תזכה את הצד השני בזכות לבטל  
יום מראש, וזאת בנוסף, ולכל תרופה וסעד לפי    14את ההסכם בהודעה לצד המפר של  

 כל דין. 
 

ן  מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה המזמי .ב
יום מראש ליועץ, ולבצע את התחייבויות היועץ   7רשאי לבטל את ההסכם בהודעה של  

יועץ  על פי הסכם זה, בין בעצמו ובין בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון, לרבות בידי 
כלפי   אחרת  ו/או  כספית  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  על  מוותר  והיועץ  חלופי 

 המזמין ו/או  מי מטעמו בשל כך:
 

 לעיל.  11יועץ יעביר את זכויותיו ע"פ הסכם זה לאחר, כאמור בסעיף  ה .1
היועץ ייכנס להליך של כינוס נכסים או פשיטת רגל באופן שייעשה בלתי כשיר   .2

 לפעולה משפטית. 
ללא   .3 חג,  ימי  שאינם  רצופים,  עבודה  ימי  מעשרה  יותר  במשך  יפסיק  היועץ 

 פ הסכם זה. הודעה מוקדמת וללא סיבה מוצדקת, לתת שירותים ע"
היועץ יורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירות של   .4

 זיוף, מרמה או הונאה. 



 
 
 

 
 
 

 
ימים    שלושהבכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, יתקן הצד המפר את ההפרה בתוך  .ג

מיום נדרש לכך ע"י הצד הנפגע או מי מטעמו. לא תיקן הצד המפר את ההפרה כאמור, 
ימים מתום המועד שבו ניתנה ההודעה על    7יהיה הצד השני רשאי לבטל ההסכם, תוך  

 ההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו עפ"י כל דין. 
 

 סמכות שיפוט .15
כי מקום   יהיה בבתי המשפט  הצדדים מסכימים  זה  השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם 
 המוסמכים בירושלים בלבד. 

 
 הוראות שונות .16

 כתובות הצדדים הן כמפורט בראש ההסכם.  .א
 

 חיובים כספיים הנובעים מהסכם זה ניתנים לקיזוז.  .ב
 

שום ויתור, הנחה, אי פעולה או מתן ארכה מצד המזמין ליועץ לא יחשבו כויתור מצידו   .ג
זכויותיו, ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן יוותר המזמין על זכויותיו  על  

 במפורש ובכתב. 
 

אם יוותר המזמין על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הויתור כויתור על כל  .ד
 הפרה נוספת של אותה הוראה, או של הוראה שונה ממנה.

 
תוקף, .ה לו  יהא  לא  זה  הסכם  בהוראות  שינוי  שני    כל  ובחתימת  בכתב  במסמך  אלא 

 הצדדים.
 

תחשב  .ו זה,  להסכם  במבוא  המצויות  הכתובות  לפי  רשום  בדואר  שתישלח  הודעה  כל 
בעת   -שעות ממועד מסירתה למשלוח, ואם נמסרה ביד    72כאילו הגיעה לנמען בתוך  

 המסירה. 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 
 _____________________________   ______________________________ 

 היועץ         המזמין 
  



 
 
 

 
 
 

 הצעת המציע   -נספח א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות –נספח ב' 

 לכבוד 

 )ע"ר(   (CIMIהמרכז הבינלאומי להגירה וקליטה )
 ( המזמין  –)להלן 

 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________ 

אנו החתומים מטה, ______________, ת"ז __________ ו ______________, ת"ז  

התאגיד(,  –__________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם _______________ )להלן 

 מצהירים בזה כלהלן: 

אגב   .1 נחשפנו  ו/או  ישירות  לידינו  קיבלנו  ו/או  גישה  קיבלנו  כי  מאשרים  הננו 

ל  הנוגעים  ונתונים  למידע  לקוחותיו,  מזמין עבודתנו  עובדיו,  עסקיו,  לרבות   ,

)ולרבות מידע של ספקיו   בכלל זה מערכות מידע    – פעילותו, מערכותיו, ספקיו 

רגיש של מי מאלה, והכל    של ספקים וכל מידע פנימי אחר( ו/או מידע פנימי ו/או 

  – " לעניין זה  מידע לצורך ו/או אגב מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. " 

כל נתון, ידע, מסמכים, תכניות עבודה, נהלים, מערכות ונתונים מכל סוג שהוא  

ה  אודות  שהיא  מדיה  לרבות  מזמין ובכל  וספקיו,  לקוחותיו  עובדיו,  ומבלי    – , 

אחר   עניין  מכל  ה   מזמין ה   נכסי   – למעט  עסקי  של    מזמין ו/או  פעילויותיו  ו/או 

ה   מזמין ה  התקשרויות  אחד    מזמין ו/או  וכל  יחד  אלה  כל  כלשהם,  גורמים  עם 

ו/או   שירות  למתן  הצעתנו  אגב הגשת  לידינו  מידע שהגיע  לרבות  בנפרד;  מהם 

בעקבות הגשתה של הצעה זו ו/או במסגרת ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת  

 ין. ההסכם שבסימוכ 

לא למסור   .2 לא להעביר,  לגלות,  לא  אנו,  ובשמנו  הננו מתחייבים, בשם התאגיד 

מתן   לשם  שימוש  למעט  האמור,  במידע  כלשהו  שימוש  לעשות  ולא  לאחרים 

בסעיף   כאמור  אנו,    1השירותים  ובשמנו  התאגיד  בשם  מתחייבים,  הננו  לעיל. 

לשם כך    לשמור בסודיות מלאה את המידע, לנקוט את כל האמצעים הדרושים 

ההתחייבות   כן.  יעשו  מטעמו  ו/או  התאגיד  ידי  על  המועסקים  כל  כי  ולגרום 

זה לא תחול בקשר עם דרישה חוקית לקבלת מידע שתוצא מטעמה של    2בסעיף  

 רשות מוסמכת ובהתאם לדין. 

מיד   .3 כל המידע האמור,  להשיב אליכם את  או  כן הננו מתחייבים להשמיד  כמו 

בו  הנדרש  השימוש  עריכת  תקופה    לאחר  בתום  מיד  ו/או  השירותים  מתן  לשם 

ולא   יהיה  לא  מעובדיו  מי  ו/או  התאגיד  שבידי  כך  בכתב,  עמכם  תסוכם  אשר 

מ   יותר  לא  מקרה  ובכל  מיד  חלקו,  ו/או  כולו  האמור,  המידע  שעות    24ייוותר 

ממועד סיום השימוש ו/או סיום התקופה עליה סוכם בינינו בכתב. האמור לעיל  



 
 
 

 
 
 

תקים שאנו נדרשים לשמור ו/או לתעד בהתאם להוראות הדין  לא יחול ביחס להע 

כאמור,   מידע,  שמירת  של  במקרה  אולם  כלשהי,  מוסמכת  רשות  הנחיות  ו/או 

 יחולו לגביו, ללא הגבלת זמן, ההתחייבויות אשר נטלנו על עצמנו לפי כתב זה. 

לל  ידוע לנו, כי המידע הוא  מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמים, מכוח היותו כו  .4

לקוח, וכי הנכם   –  מזמין סודות עסקיים ו/או נתונים שחל עליהם חיסיון ביחסי  

הייתה   ואלמלא  התאגיד,  עם  בהתקשרותכם  זו  התחייבות  על  מסתמכים 

התחייבות זו ניתנת, לא הייתם מסכימים להתקשר עם התאגיד בהסכם האמור  

 שבסימוכין. 

ב  .5 ובלעדי  מלא  באופן  אחראי  יהיה  התאגיד   כי  חובת  מובהר,  של  הפרה  כל  גין 

נפקא מינה אם ההתחייבות הופרה על   ולעניין זה אין  הסודיות האמורה לעיל, 

ו/או   התאגיד  של  הפועל מטעמו  אדם  כל  ידי  על  או  מעובדי התאגיד  עובד   ידי 

ידאג   מקרה  ובכל  בעקיפין,  או  במישרין  שניתנה  בהסכמתו  ו/או  בשליחותו 

נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה   ושיפויו בגין כל  מזמין התאגיד לפיצוי ה 

 מהפרה כאמור ו/או בקשר עמה. 

ו/או מטעמו,   .6 של התאגיד  בשמו  פועל  אשר  ו/או אדם  עובד  לכל  יודיע  התאגיד 

מלוא   את  לקיים  להתחייב  עליו  כי  למידע,  נגישות  לו  להיות  אמורה  ואשר 

ההתחייבויות שהתאגיד נטל על עצמו, לפי כתב זה, וזאת טרם תינתן לעובד ו/או  

גישה  כאמור  מטעמו  ו/או  התאגיד  של  בשמו  הפועל  אחר  אדם  למידע.    לכל 

תינתן   התאגיד  של  מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  אדם  ו/או  עובד  של  התחייבותו 

 בכתב, באמצעות חתימה על כתב זה.  

ללא   .7 לאחריה,   והן  בינינו  ההתקשרות  במהלך  הן  בתוקף  תעמוד  זו  התחייבות 

 הגבלת מועד.  

 היום,_______________ 

 חתימה  חותמת התאגיד  חתימה 

   

 אישור

הח"מ_______________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר בזאת כי  אני  

ת.ז.    ______________ ידי  על   ,___________ היום  בפני  נחתם  דלעיל  ההסכם 

ו___________ ת.ז. _____________, לאחר שקראו, הבינו והסכימו לכל האמור בו, וכי  

חת בצירוף   ______________________ התאגיד  האמורים  חותמת  ה"ה  של  ימותיהם 

 מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

 חתימה וחותמת  תאריך 

  

 


