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01.12.2021 
 לכבוד, 

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 

 "( המכרז)להלן: " לקבלת שירותי ממונה בטיחות וגיהות בעבודה  408/21מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון : 

 שלום רב, 
 

ת הבהרה שהתקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלו  2010להלן מענה חברת מי אביבים   .1
 ון :שבנד המכרז

 מענה החברה  רוט השאלה יפ מס' סעיף נספח מס'

  נספח ד'  .1

במכרז של ממונה בטיחות וגיהות בעבודה  
בעבודה   ןניסיו רשום בנספח ד' למכרז  

ב, חברות עירוניות של  עיריית תל אבי
 עיריית תל אביב וחברת מי אביבים  

האם המועמד חייב היה לעבוד בחברות  
 אלה בלבד ? 

 

 
פניה  לש  יכולהה  הרההצלא.   לשם  מש 

המל ניצות/בח לקבלת  ואינ ינת  ה  סיון 
המבוקשת   ההצהרה  את  מחליפה 

 ג'. פח  בנס

2. 

  ןניסיו
 מקצועי 

 

15.2 

האם ניסיון של מתן שירותי בטיחות  
בעבודות בניה של תשתיות  דלק או גז יכול  

,  להיחשב כניסיון בעבודות תשתיות מים
במסמכי    15.2לפי סעיף  ביוב או ניקוז 

 המכרז?

  בניהן בעבודות להציג ניסיו   תןני
ו גז במסגרת תנאים  א לק ת דותשתיו

  .להשתתפות במכרז  םיוקדממ
יעודכן בהתאם כמפורט  תנאי הסף 

   להלן :
  סיון ת ניהשירו  לביצועהמוצע  לעובד  

  ן השניםבי  לפחותשנים   3ח של  מוכ
  במתן מועד הגשת ההצעותל ד וע  2018

הות יבטיחות וג ממונה   יתוריש
ה אחת  פחות שנ ל לש ון מתוכם ניסי ו
  ממונה בטיחות כ (לפחות) אחדגוף ל

ו/או בעבודות   של בניה תובעבוד
  ניקוזו בתשתיות מים ו/או ביוב ו/א 

 . או תשתיות גז או דלק\ו
 

3. 15.2  

אנו מבקשים לבטל את הסעיף והמגבלה  
עבוד במשרד האומרת כי על העובד ל

ני המועד  המציע לפחות חצי שנה, לפ
  ההצעות, מהסיבההאחרון להגשת 

שהם   ייםצועוטה שאין אנשים מקהפש
באופן   מגויסים"סטנד ביי", אלא   בבחינת

 דיים וספציפיים. למכרזים ייעו  עימקצו

 הבקשה התקבלה חלקית, 
עובד נ  להגיש  יהיה  שמועסק    יתן 

 . חודשים(  6חודשים )במקום  3לפחות 
 

י  מכמס .4
   -מכרז ה

סעיף  
24.4 

סחה  לא ברורה שיטת חישוב או הנו
  ?קודלקביעת הני

ביותר הההצעה   את    תקבל  זולה 
( המקסימלי    ( נקודות  60  הניקוד 

שלה הצעה  בק  חולי  הסכום  נוספת  כל 
ב יוכפל  ניקוד    ,נק'  60-וזה  בתוספת 

   כל הצעה. תקבלכות שהאי
המשוקלל ביוההצעה  הגבוהה    ר תת 

   .זוכהההצעה ה  תהיה

מסמכי   .5
   -המכרז 

סעיף  
34.4   

ל, אנא  ע הציון המשוקללא ברור כיצד נקב
  ון המשוקלליצפרטו כיצד נקבע ה

מוהציון   מ המשוקלל  של  רכימרכב  ב 
 .יריב של מח רככות ומאי

י הצעות  ושתי  ציון  במידה  קבלו 
הזולה  ה  ,זההמשוקלל   המחיר  צעת 

 .שהוגשה תהיה הזוכה
   .ההגרל  תערךבמקרה של מחיר זהה 
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מס
' 

מס'  נספח
 סעיף

 ברה מענה הח ה השאל וטפיר

6. 

  ח הנספ
  זלמכר

 

ים ם זרובדי תצהיר בהתאם לחוק ע
הנספח הינו עבור חברה, האם  -

רשה נדרש למלא את עוסק מו
  ?הנספח

 .כן

7. 

נספח ו  
 למכרז

 

 ה על דיני בדבר שמיררה הצה .1
הגבלים העסקיים ואי תיאום 

הנספח הינו עבור חברה,  -מכרז 
לא  אם עוסק מורשה נדרש למ ה

   את הנספח? ולהחתים עו"ד?

וגע למתן נ  –בתצהיר  2עיף ס .2
תי מדידה ומיפוי  ורשירות של שי
תשתיות מים ביוב  במתקני ו/או 

נראה כי    –עיר תל אביב ב וניקוז
א  אנ –ך נפלה טעות במסמ

 .   בדיקתכם

 ןכ .1
 
 
 
 
סופר  2 .2 בטעות  ו'  נספח    –מדובר 

לשאצורף  ממתוקן   לות  למענה 
 ה. הבהר

8. 

מסמכי   
מכרז  ה

– 
סעיפים  

25-32   
 

כי המכרז, האם טעות  ים במסמימקיאינם 
  30ימות הפניות לסעיף  קי ך סופר? מאיד

 ? המכרז  למסמכי

בטעו שפרסו  תמדובר  כך  במספור  , 
קיימים   לא    25-32סעיפים  הסעיפים 

 .במכרז
בסעיף  אשר מופיעה    25ההפניה לסעיף  

שהיא    34.1.1 כך  בזה  מפנה  מתוקנת 
במכרז ת  האיכורכיב  לטבלת  
 . 33ף סעיבהמפורטת 

 
 
   38על סעיף  מדברת  30הפניה לסעיף  ה

 

9. 

י  מסמכ
המכרז  
סעיף  

23.2   &
  נספח ב' 

א  פיע כי "החברה לכרז מובמסמכי המ
כרז" מאידך בנספח ב'  תפצל את הזכייה המ

  5י...." מופיע בסעיף כרז פומבי דו שלב"מ –
כי "החלטת חברת מי אביבים בע"מ בנוגע  

ם לא  יל הזכייה במכרז בין מס זוכלפיצו 
ום על  יע על התחייבותנו לחתתשפ

  א כי סעיפים אלו.." ברור הוסכםהה
כך,  תירה מרים האחד את השני, יסות

  ענת על איההצעה הכספית בהחלט נש
 תכםנבקש הבהר  –פיצול המכרז 

ב' נספח   –ה ל זכייהיה פיצולא 
מצורף למענה לשאלות מתוקן 
   .הבהרה

10. 

  –הסכם 
  3ח  נספ

   להסכם

ידה  ירותי מדחס למתן ש הנספח מתיי
יות מים ביוב  שתבתו א ומיפוי במתקני ו/

אנא    – ר תל אביב יפווניקוז בעי
 התאמת הנספח יקתכם/בד

    3נספח מדובר בטעות סופר 
למענה לשאלות  מצורף מתוקן

 . הבהרה

 
הב  יןא .2 במסמך  כהבאמור  זה  ו/אלגי  ד רות  בהרוע  לפגוע  ה אה  רוו  מההוראות  שהיא  במפורטוכל  מ ת  סמכי  מסגרת 

 וההסכם.  זהמכר
3.  
 בכבוד רב,                                                                                                           .מח להשתתפותכםנש .4

 קי יצ'ליאור לנצ
 תהתקשרויו רכש ות הל מחלקמנ                                                                                        

 מ "בע 2010מי אביבים                                                                                        
 

 ז העתק: תיק מכר
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  ו'נספח 

 12/408ז מס' תיאום מכרואי  קייםהעס בליםי ההגנדי על רה ימש רדבב הרהצה 

  דלקמן: כ בבכתהיר מצ____, _ __ ______ _  ת"זפר מס_ _____________אני הח"מ  

 לעיל.  מורהם כא ישל זהותה ר תעודתמספ י ומש .1

בשם   .2 זה  מגיש תצהיר  "  __ ____________  _ אני  בהמציע)להלן:    , בע"מ  2010  םיב יאבי  מ  רתחב  של  רזמכ"( 
וגיהות בעבודה עבור מי אביבים  תי ממונה בלקבלת שירו    כרז ר מספמ  ,(תשרוההתקא  נוש)   בע"מ  2010טיחות 

 "(.מכרז )להלן: " 408/21

 .  מציע הוא תאגידהש, ככל ומנהליועל הצהרה זו בשם התאגיד  ם תולחך סמאני מו .1

יני  וד   1988-שמ"חם, התעסקיי לים ה ההגב  קוח   ותהוראלד  גוו בניהמציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעל .2
"ולעיל)להלן  סקיים  העים  ההגבל  )אך    ללובכ,  רזמכעתם בצהל  שרקב"(,  עסקייםה  יםהגבל דיני ה:  לא  זה 

 רק(:

ו/המחיר  .3 וו מויו הכאים  ז כל  כן  ת  נוסף אשר מופיעים בהצעה  ו/או מנהליו  מרכיב  ידי המציע  על  ו הוחלטו 
מטעמו  ו/ מי  לאצמ ע  באופןאו  הסדיעצותי תה  לאי,  או  ,  ער  בקשר  אחר  מציע  א  מכרזם  עזה  מציע  ם  ו 
 .  (ףמציע במשותט מע)ל ה ז  מכרזר בוטנציאלי אחפ

כל אדם או    ופן כלשהו לידיעת באו בא לא הו  וה זבהצעעים  פימוחר הרט אל פו/או כ  תוי כמואו הו/חירים  מה .4
  מכרז ות בע הצעלהצי  נציאל טו פ  לויש    ראשד  תאגי  זה, או בפני כל אדם או  מכרזציע הצעות בתאגיד אשר מ

 (.ותףמציע במש זה )למעט

ט  ל פר כ  אות ו/מויוו כרים ו/איחמאו  ת ו/עוום הצאי תבם  יב א היו מעורל  מומטע  מי  ו ו/אומנהלי  ו/או  המציע .5
  מכרזגשת על ידי מציע אחר ב ובין בנוגע להצעה המו  זה, בין בנוגע להצעתם  מכרזב   מוגשותצעות ההר באח

ינה עולה  התנהגות שא   ו/או   סקיל עמהווה הגבפעלו באופן ה  ולא   זה,   זמכרם  שר עקב  קוש   קתלוחב  אוו/  ה,ז
 לו. ד מאצע אחבל  ניסולא   או/זה, ו זרמכרת במסגם העסקיי ם יבל גהעם דיני ה חד א בקנה

מהמציע   .6 השפי ו/או  לא  מטעמו  מי  ו/או  אחר,נהליו  מציע  של  הצעה  על  להשפיע  ניסו  ולא  מצ  עו  של  יע  או 
ניסו ו/או לא ה  כלל ז וב  ה,ז   רזכמב  ,חרלי אאצי טנפו לא  אלי אחר שמציע פוטנצי או ל   אחריע  גרמו למצ   לא 
    .זה זמכרהצעה ב  ישהגל

ב  עי המצשל    זוהצעה   .7 ודבר או דדהס  קבותת בעשינעולא  לב    תוםמוגשת  יע או עם  רים כלשהוא עם מצ ין 
 זה )למעט מציע במשותף(.  מכרזי ביע פוטנציאלמצ

 :ים אהמתום  מקב vן יש לסמ .8

  תשור  ת חקירה של תחה  יר זחתימת תצה צאים במועד  לא נמ יו  ובד יו ו/או עו/או בעלי מניות ו  מנהלי ע,  צי המ[      ]
 ; רזכמם ד לתיאושחב ים עסקיה גבליםהה

 פרט:   , אנאאם כן

__________________________________________ ____________________________ 

מנהליו    ]   המציע,  עו/ו  ותימניו  ליבעו/או  [  הובדיו  או  השנים  בארברשעו  לא  על  ירובעב   האחרונותע  דיני  ת 
העסקייםההגבלי לרם  של  ת  בו,  וע תא  ול  יכיםהל/ רזים כמ  יומא תעבירות    תו ירבעב  פלילי  מכרזם  כנגדמד  ולוי 

 אלו; 

 _______ _________________________________ אם כן, אנא פרט: _________________

            ________ __          __________ _           ______ _____   ____________ ___ 
 תמת חו ימה+חת        ת.ז.  פרמס              םש                  ך תארי                

 ימה ת חתמואי

' מר/גב  ____, רדי ב _________הופיע בפני עו"ד ___________ , במש   ני מאשר בזה כי ביום ___________נה

המ _ ____ _ לי וכר/ _______,  /בא   ת  אישי  תעוד  ופן  זהות בעל  שהז  _________, _____  ת  כי  ה  יו/ הרת ואחרי 

הא  ירההצל   עליו/ה צפו ת/ה ייהוכי  מת  את  להיה  העונש י  בקבוע ים  לק  חוים  יעשאם  את ה/תעשא  אישר/ה  כן,  ה 

 ם/ה עליו. ר הנ"ל וחתונות התצהינכ

                ______________                                             ________ ____ 

 תימה ח                                                                                                 תמתחו              
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 ב'  ח ספנ

 בע"מ   2010ים יבי אבלכבוד חברת מ
 יותורכש והתקשרקת למח
 ביב א-תל
 נ., ג.א.

 
 לקיום ההצעה  ותביהתחי 21/408' סמבי  לש ופומבי ד רזכמ הנדון:

 
 והדרישות הכלולים ם, התניות  תנאיה  לכ י  ל פת ע שרואת ה  בע"מ  2010מי אביבים    זה לספק לחברתב  יםמציעאנו   .1

 . "מכים עליהם במוסשנרים ם לעיל, או במחירטימחירים המפום אלה ובבמסמכי

 

 ת. וע צהון להגשת הר חחודשים מהמועד הא ה בע ראבתום  עהצעה זו תפק .2
 

ים יר/שר/ים ומצהמא  ת אחרת, הח"מהתאגדות משפטיל  כ  ת אוה, שותפומוגשת בשם חבר  בכל מקרה שהצעה .3
 . בשמו הם חותמים  גוףהצעה זה ולחייב את הל מסמך מוסמך/מוסמכים כדין לחתום עהם / הואשת בזא

 
אי  .4 כי  לנו  החתימידוע  בעצם  משן  ההסכם  על  מי  מצדות  ייב התחום  ה  נת להזמ   ע"מב  2010בים  אבי  חברת 

 ם. תירויש
 

ן את השם, יי צל  ר, ישחאאו תאגיד    ומה שר  חברה, שותפותו  ינהמציע.  אם המציע ה  של  מלא ומדויקשם  ין  לצייש   .5
 . כדין םשכפי שנר

 

 
 

 

 ע יצהמשם 
ת שם  גיד יש לרשום אם המציע הוא תא)א

 גיד( התא
  -  

  -   ע כתובת המצי 

  -   ון טלפ  מספר

  -   ד יילפון נר טמספ

  -   קס פמספר 

  -   ומה רש פותשות. / מספר ח.פ

  -   ( EMAIL)דוא"ל בת כתו

  -   ז .' עוסק מורשה/ תסמ

  -   רים ור יבקשר ל ששם אי

  -   תאריך 

  -   מה חתי

  -   חותם ותפקידו שם ה

  -   ד( גיתא ינו חותמת )אם המציע ה
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 להסכם   3נספח 

 וד לכב     

 "( רההחבהלן: "ל) מבע"  2010ם  יביברת מי אחב

      א.ג.נ.,            

 ם ענייני ניגוד בות לסודיות, אבטחת מידע והיעדרייחהתנספח 

 ___ _______ תאריך:

היר  מצבע"מ    2010ממונה בטיחות וגיהות בעבודה עבור מי אביבים  רות של  שי  עניק___________, המ ___אני  

 מן. יב כדלק ומתחי 

,  י או לרשותו/  ין ויגיעו לידיעתיתכל דרך אחרת,  הסכם ו/או בכבחברה  ה   ת עםרות ההתקשסגרמבש  יוע ליד .1

מ  חומרים הקשורי יד ו/או  לרבותחברהלם  ע  מודפס,ומח:  ,  מגנ  ר  דו"חות,טמדיה  תמונ טפסי  ית,  ות,  ם, 

ו  א ו/  עסקיםמו  רטיפס"ד, פלים,  טוקו, פרוובות, הסכמים, נהלים, שמות, כת , המלצות ות, שרטוטיםתכני

 . "(מידעלן: ")כל אלה יקראו לה רה חבלבר אחר בקשר  נים וכן כל דלו/או קב  תיםרוותני שינ

יב  מתחי  אנירטיות.  נת הפרבות חוק הג לכל דין,    פי -עליב  חי תלמ למידע בהתאם  ס  פעול ביחל   מתחייב  אני .2

 . הגנת הפרטיותדי את דרישות חוק דיעת עובלהביא לי

רת,  אח גיע אלי בדרךמוש במידע שהיעשה שא ולא  י,ועבר אל ם המשלשרכים לצ  ורק ידע אך שר למ ל בקפעא .3

 .להלן  10ף להוראות סעי וףבכפ שהיא ה מכל סיב שלישי ידע לכל צד עביר את המאולא 

סושא .4 על  מוחלטת  דמור  ר אלמידע,  ביחס  יות  עועבירו  לידיעת  שבת ק  זקוקיםבדים  תפקידם  לו    וקף 

ע   ם את חתיא  בעבודתם, ז ורט  מפ ודיות כת סרשמיבות לחייהת   ובדי עלכל  פרסום    מנע כלאוכן    הבמסמך 

 הוא.  גורם ששהיא ולכל  וי של המידע בכל דרךגיל ו/או 

  בכתב, קודם   ע יתחייבהי למיד ך כלשלו גישה בדר  שתהיה ידי  עסקו על  יושם  אחד מהעובדי  כלוג לכך שדאל .5

אפ למידע  למתן  הגישה  להגנתשרות  ה סודי   כאמור,  זבסעי  ורטכמפ בתנאים  מידע  ות  אהף  כי  ם  מסכי  ינ . 

מוקת עובדנאי  להעמדת  לרשום  כלשהו  לחהתהיה  חברה  ה  תד  נוסחסכמתו  על  ף  ורהמצבות  התחיי  תום 

כנספח  חיצוניים"גורמים    -  180-007"  בנוהל  א'כנספח   זהל א'  המצ"ב  בה.  מסמך  העובד  אין  על  חתמת 

 ה. חברה  כלפי י ריותואח יייותמהתחייבוותי א כאמור כדי לפטור מסמך 

 . כאמור לעיל נקוט אמצעים שאפירוט ה תה,קשלפי ב, ברהחל  אמצילה .6

 . תקה אחרתהע רת תדפיס וכל צו , ה, צילוםתקפול, העידע שכרים לבצע במ רשה לאחאעתיק ולא א לא .7

בא .8 המיהשמור  על  וקפדה  בכאדע  אמצעי  נקוט  הנדרל  לשם  האבטחה  ו/או שים  אובדנו  של    מניעת  הגעתו 

 .  אחריםידי ידע להמ

ה תו  לאחר .9 בו/הצדדים  ין  ב ות  התקשרם  שאו  עת  הנוג שמיד  אידרש,  י כל  מידע  לכל  ו/או    החברהענייני  ע 

 בניהם. מהמוקדם  -מתאימה   שהידרו/או מקבלת  ותם ההתקשר תויום מ  14תוך   חברה עבירו לא

 : ולהשתמש במידע אשרי לגלות רשאאהיה כי , מוסכם  ור לעילת האמלמרו .10

עצם כאמור אשר ב   עלוי מיד ט גי מעלמצידי    ות י סוד  הפרת  לאל   להכל   חלתנ  גדר ב  ות להי  ךהפ   או  הינו 10.1

 ותר. י  ו מוסמךאמין אנחלת הכלל להופך מידע אשר הפך לוא  גילויו ה

המע  מיד 10.2 לבית  דריע  ט שפשמסר  פי  בית מש ל  או  פשת  חומוסמכת  רשות  ט מוסמך  פי  לדרוש  על  ק 

ובמיד מיד בלבד. אםע,  הנדרשת  נעשה  ה  ורהנדימלי  מינ ע הרק המידינתן  י  ר, כאמו  הגילוי    תינתן ש 

ג צו  ה להשיזדמנות נאותה  לחברה ל מנת לאפשר  ע  ר דע האמור נמסב על כך שהמיתודעה בכהרה  חבל

 י. לוע את הגיונ המ
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גילוב  ןאי ברור לי ש .11 או רשות    כל זכות   יי להעניק לעצמה, כד   חברהה  ידי-לע חברה  דות הוי המידע א עצם 

 מידע. לת הבעחברה ה  יותה ע מלגרו כדיזו סודיות צהרת ר בההאמו   ע זה ואין כללגבי מיד

 : ייב כיתחמ הנני  החברה במתקני בצעו תיההסכם כאמור  פי  -לפיע-לעהשירותים ל מקרה שמתן כב .12

עתיקו  שירות ולא י לביצוע הדרושות  אינן  ניות מחשב שכדע או לתואגרי המילמ  סולא יכנ  ובדיםהע 12.1

 .ירותוע השבמישרין לביצמידע שאינו דרוש  כל

 ה וירוסים.תכנוידאו שאין בויון ולאחר ש שיל פי ר שו ערככנות שנבתו ורק ו אך  תמשיש  העובדיםכי  12.2

 ללא הרשאה. ו  ללא צורך  ההחבר ניו במתקלא ישוטטים העובדכי  12.3

 . חת מידעי אבטלגב  החברה ת ו יתו להוראיצי  בדיםעוהי כ 12.4

להעסיק  מתחייב .13 חיעובדים    שלא  שירותים  שהורשונותני  בעצוניים  בעביהקשו  בירהעו  שב,  מח  רותרה 

את  ולידע    וריםית באחד הנושאים האמלילנגדם חקירה פאו שמתנהלת    ,או מרמהאה,  ונריצה, ה , פהניבג

ל   גש רה בו הומקרה בכל  החב ו/דים כתב אישבד מי מהעומוגש כנגת  והי ו/או צפוי    מקרה שמי או בכל  ום 

ה בעב מהעובדים  החברהורשע  פלילית.  ל  ירת  רשאית  לפהורותתהא  שיק ,  דעתהי  לול  אתהחל ,  בד  והע   יף 

 . חרבעובד א

  ייב בכתב תח, להברההח   של  בוד הנתוניםלהם גישה למערכת עי  היהשיש או שתים  העובד כל  על    יכ   ילוע  יד .14

ולהקפיד ל   6בסעיף    כאמורות  דיוהסעניין שמירת  ב פ  עיל  תעל  שיש   החברה   נהלי  וך שמירת עילות  ונו  כפי 

 מעת לעת. 

ם  גרמו לה נזקי נרה באם  בחב  תיום עבודובת   הלךא, במוודת ל ה על מנבדיק  בוניעל חשלחברה לבצע    מאשר .15

 י מטעמי. ו מ על ידי ו/א 

 חברה. ב ת רומתן השיסיום ר ף גם לאחוקשאר בת יתות ותו הינה לצמיז  התחייבות .16

נאח .17 לכל  לחבזראי  שיגרם  כתק  מהרה  התחי וצאה  שבפרת  זה  יבויותיי  לשפו  מסמך  בזה  את  ומתחייב  ת 

 פרה. מהה  צאהה כתוו לגרמהפסד שיה או הוצאל כל  ע  החברה

 .  החברעניינים עם הפעול בניגוד ל יב שלא מתחי יאנ .18

ניגוד    א במצב שלול להימצעל   ניאכל מקרה בו  ל  ע  בחברה  וןלקת תכננהל מחמל   ח מיידיתמתחייב לדוואני   .19

 .גופים אחריםלבין עבודה עם  רה חבירות בע העבודה/השות לביצוש ין הדריים ב עניינ

  עבודה  ין לב  רות עם החברההשירות בהתקש  דרישות בין  נים עניי  ד יגונ  של במצב  צאנמ אינני י כ, ירמצה  הנני .20

 .ברהחל בעקיפין וא /ו  ריןבמיש  םהקשורי חריםא גופים עם

 עניינים:   גודני יווצרלה  עלול ינםשבג חברהל עקיפה או הישיר זיקה יל בע לקוחות רשימת לש טרופי  להלן .21

 _______________ ______________ _______ ______________ ____ ______ ______________ _

___________________________ ______________________________ _______________ ___

_______ ___________________________________ _______________________ ________ __

 ___ 

 

כ אני   .22 אישימצהיר,  קשר  לי  אין  משפחתיי  קשר  א   עסקי,קשר  או     ,  עישיר  עם  קיףו  ועדת חברממי  ,    י 

 ה.  י מהנהלת החברם, עם מ כרזיהמ

, דודה,  יסה, דודג   ,יסת וילדיהם, גחואח או א   ם,בני זוג, בת וג, הורה, בןבן זו  -קשר משפחתי"  : "בסעיף זה

מוך  ני סאו שאך על שולחני  , או אדם אחר הסמואו מאומץלרבות חורג  ו נכדה,  א ה, נכד  , כל, חמות, חתןםח

 .  ול שולחנע
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כשלעצמ או צועימק ערק על רותהיכ כי ובהר,י .23   יש  אך עניינים, יגודנ תמהוו  אינן ן,אישי, 

 :םייניענ ניגוד צרולהיו  עלול שבגינו  קיסע  או אישי קשר של פירוט  ןהלל זה.  חבנספ ןעליה לדווח 

_____ ________________________________________________________ _________ _____

__________ _______________ _____________________________________________ ___ __

_________________ ________________________ __ ________ ________________ ___ _____

 ___ 

מקרה  .24 התחי אבו    בכל  או    יבותפר  ממנה,חזו  ו/או  בגין   ברההחאת    אפצה   לק  ישיר  נזק  שיגרם    כל  עקיף 

מכתו  לחברה בצאה  מבלי  וזא  ₪   10,000  של  ךבס  מוסכם וי  פיצההפרה  סעד ת  מכל  תרופה    לגרוע  ו/או 

 פי כל דין. על חברה  מדו לזכות השיע

 

 

 

 

 :  וםו על החתאנראייה בול

  :רותנותן השי  םעמט המוסמכים

 __  ________ : ___ חתימה _________ : __קידתפ_ ___________ _:שם (1

 

 _ _________ ___ : החתימ  _______ ____ : קידתפ_________  :____שם(  2 

 

 

_____ _______ _______ 

 : שירותיםנותן החותמת  

 
 
 
 


