
  #261168 

 

  מחלקת רכש והתקשרויות –אגף כספים 

1  

 

  21/058ה ס כ ם  מס' 
  שנחתם בהרצליה ביום ________

  

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ   בין:

  ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

  520027293ח.פ 

  , א.ת. הרצליה3מרחוב הסדנאות 

  מצד אחד            (להלן: "החברה")

  

       :לבין

       
  מצד שני          ")נותן השירות(להלן: "  

  

לקבלת הצעות לניהול קופת גמל  21/058מס'  מכרזאת  מהרסיפחברה וה  :הואיל

  ");המכרזי החברה (להלן: "מסוג קרן השתלמות כברירת מחדל עבור עובד

 זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה והתחייב לפעול וליתןונותן השירות,   הואיל:ו

הצעתו ובהתאם לבהתאם להוראות המכרז,  ,מכרזבאת השירותים שפורטו 

  ו;על כל נספחיה והצהרותי

  ;על מנת לספק את השירותים יםהיכולת הנדרשוולנותן השירות הידע   והואיל:

ת המוסכם ביניהם על הכתב, כמפורט בהסכם אוהצדדים מעונינים להעלות   והואיל:

  זה להלן:

  תנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והו

  

  מבוא, כותרות ונספחים . 1

  ממנו ומחייב כיתר תנאיו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1

לשם ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכיי פרשנותו של הסכם  ןהינכותרות הסעיפים  .1.2

 זה.
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 הגדרות . 2

  זה, משמעות המונחים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם: הסכםלצרכי 

, )קופות גמל( חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -  ל"חוק קופות גמ"

  .2005-תשס"ה

  .כמשמעותה בחוק קופות גמל  -  "חברה מנהלת"

  

ניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות ברירת   -  "השירות"

מחדל, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי 

הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה  החברה

בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו 

התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל, לאחר 

שניתנה להם ההזדמנות לעשות כן, הכל בתנאים 

המפורטים במכרז ובנספחיו. השירות יינתן הן 

לעובדים זכאים שיצורפו לקרן ההשתלמות 

 הן, לעמיתים קיימיםבתהליך של ברירת מחדל ו

שיצורפו לקרן ההשתלמות על פי  ו/או עובדים

  .בחירתם, והכול כמפורט במכרז זה ובנספחיו

 אוהחברה"  עובדי"

  "העובדים"

 .החברהעובדי   -

שהינם עמיתים בקרן ההשתלמות  חברהובדי הע  -  "עמיתים"

  .של הזוכה במכרז

שוק ההון ביטוח של אגף  8-9-2016הוראות חוזר   -  "הוראות החוזר"

  .וחיסכון במשרד האוצר
 

  נותן השירותהצהרות  . 3

   :מצהיר ומתחייב כדלהלן נותן השירות  
 

מתן והיכולת, לשם  , היתרים, רישיונותהינו בעל הידע, הניסיון, כוח אדם מקצועי .3.1

  לשביעות רצונה של החברה.השירותים 

המנהלת  ,כהגדרתה לעיל, א חברה מנהלתומצהיר ומתחייב בזה כי ה נותן השירות .3.2

אמצעים, ת, א בעל ידע, ניסיון, מומחיות, כשירוווכי ה ,קופת גמל מסוג קרן השתלמות

ספק את השירות באופן יא ופי ההסכם וכי ה-ומיומנויות לביצוע יעיל של השירות על

 ן.סדיר, תקין והולם, ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם להוראות הדי

חזיק ברישיון הוא יל תקופת ההסכם, כמוגדר להלן, מצהיר כי במשך כ נותן השירות .3.3

ם, חברה מנהלת, כהגדרתו בחוק קופות גמל, וכן, בכל האישורים וההיתרים הנדרשי

ובהתאם ו, קיים את כל התנאים והדרישות, כפי שפורטו במסמכי המכרז ובנספחייו

 ה.הסכם זהוראות ל
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 .המצוינים בהסכם זה לספק את השירות בתנאים ומצהיר כי ביכולת נותן השירות .3.4

אם ל, בפועחברה ידי ה-שהיקף צריכת השירות על ומצהיר כי ידוע ל נותן השירות .3.5

בכלל, אינו ידוע במועד כריתת הסכם זה, והוא תלוי במספר העובדים שיצורפו כהליך 

א מוותר מראש על כל טענה וברירת מחדל או יצטרפו על פי שיקול דעתם הבלעדי, וה

 ה.עניין זל

כי בחירת קרן השתלמות תהא בהתאם לחופש  ומצהיר כי ידוע ל השירותנותן  .3.6

לא מתחייבת  החברה, בהתאם להוראות הדין, וחברההבחירה האישי של עובדי ה

 ת.לבלעדיות או לכמות של עמיתים ו/או פרמיות ו/או צבירו וכלפי

צבירה יהא זכאי לנייד את ה חברהשכל אחד מעובדי ה ומצהיר כי ידוע ל נותן השירות .3.7

 י.ו/או ההפקדות מקרן ההשתלמות בכל עת לחברה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעד

, ללא כל דיחוי, על כל שינוי חברהלהודיע ל ושעלי ומצהיר כי ידוע ל נותן השירות .3.8

כהגדרתה ת, חברה מנהל ומתוקף היות ובקשר עם הרישיונות וההיתרים שניתנו ל

 ל.בחוק קופות גמ

לתקנות הפיקוח על שירותים  1כהגדרתו בתקנה  שלו, קשורהחברה מצהירה כי צד  .3.9

 2012-תשע"ב ם),כללי השקעה החלים על גופים מוסדיי( קופות גמל)(פיננסיים 

לא מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי "), צד קשור(להלן: "

 ם.לקופות הגמל, ולא נותן שירותי בקרה על הפקדת חברהה

כיסויים  חברה, לא משווקים לעובדי הוא או צד קשור שלור כי המצהינותן השירות  . 3.10

ואשר עלותם ל, ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחד

 ד.לא נגבית מתשלומי העוב

    אי קבלת דמי תיווךמניעת שוחד ו . 3.11

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן :  נותן השירות

, םהחתימה בו, עובדיו ומי מטעמם או בשמ נותן השירות, מנהליו, מורשי .3.11.1

לא יהיו מעורבים בהצעה, הבטחה, קבלת או שידול לקבלת שוחד, מענק, 

לעובד במישרין ו/או בעקיפין,  תשלום, דמי תיווך וטובת הנאה כלשהי, בין

במטרה להשפיע במישרין  של החברה או מי מטעמה ולעובד ציבור אחר,

של החברה ו/או של נושא משרה ו/או או בעקיפין, על מעשה או החלטה 

 ו/או בקשר לכל דבר אחר. הסכםלעובד בחברה, בקשר 

שלא לפנות ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם כל גורם שהוא,  .3.11.2

לרבות עובד או נושא משרה בחברה וכל צד שלישי אחר, על מנת לקבל 

 .מידע סודי ו/או לפעול כנגד התחרות במסגרת ההסכם
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-3.9, 3.3פים המופיעות בסעי מתחייב לקיים כל אחת מן ההצהרותנותן השירות  . 3.12

, ללא דיחוי, על כל שינוי שיחול חברהבמשך כל תקופת ההתקשרות ולהודיע ל 3.11

 ך.בקשר עם כ

 חברהה ואלה התקשרה עמ וכי על סמך הצהרותי ומצהיר כי ידוע לנותן השירות  . 3.13

תת סעיפיו, הן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הוראות סעיף זה לעיל, על  ה.בהסכם ז

 .הפרה יסודית של ההסכם

  אופן ביצוע השירות  . 4

 :מתחייב לבצע את השירות כדלקמןנותן השירות 

נהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות שתיקבע כקופת ברירת המחדל נותן השירות י .4.1

הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה  החברהלצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי 

בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת 

 ן.גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כ

השירות יינתן באותם תנאים הן לעובדים החדשים הזכאים לכך, שיצורפו לקרן  .4.2

הזכאים לכך אשר הינם  ברההחוהן לעובדי  ,ההשתלמות בתהליך של ברירת מחדל

 .עמיתים קיימים ו/או עובדים שיצטרפו לקרן ההשתלמות על פי בחירתם

יצורפו למסלולי ההשקעות נותן השירות עובדים שיצורפו לקרן ההשתלמות של  .4.3

נותן והביטוח שהם מסלולי ברירת המחדל של קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי 

 ך.ת את מסלול ההשקעה, ככל שיחפצו בכ, והכל מבלי לגרוע מזכאותם לשנוהשירות

דמי הניהול מצבירה המוצעים במסגרת מכרז זה יחולו על כל מסלולי ההשקעה  .4.4

 נותן השירות. הקיימים בקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי 

הזכאים לקרן  החברהמתחייב לבצע הליך קבלה ברבים של עובדי נותן השירות  .4.5

או ת ו/ניירת ו/או מילוי טופסי הצטרפו ההשתלמות, מבלי שיהיה צורך בחתימתם על

 ת.הצטרפות מקוונ

, שהם עמיתי קרן ההשתלמות שלו, החברהלעובדי  מתחייב לאפשרנותן השירות  .4.6

שנצבר בקרן ובהתאם למצב הנזילות של הכספים. סכומי  כנגד החסכוןת ולקבל הלווא

ההלוואה, שיעורם מהסכום הצבור ותנאי ההלוואה לא יפחתו מאלו הניתנים לכלל 

 .עמיתי הקרן

עשה זאת יא ו, ההחברה בקש לבצע פעולות שיווק בפני עובדינותן השירות יככל ש .4.7

 עימה. בתיאום מראשהחברה ובכפוף להסכמת 

לקרן ההשתלמות ו/או את החברה  תנה את הצטרפותם של עובדיילא נותן השירות  .4.8
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או על ידי  וקבלת שיעור דמי הניהול, בהצטרפותם למוצרים אחרים המשווקים על יד

 ם.. הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכוצד קשור ל

על רישיון משווק פנסיוני שהינו ב מטעמה נציג החברהעמיד לרשות נותן השירות י .4.9

ם, ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניי( דר בחוק הפיקוח על שירותים פיננסייםכמוג

נהל תיק הלקוח יקיים, מעת לעת "). מנהל תיק הלקוחמ (להלן: " 2005-ס"התש

שיצורפו בהליך ברירת המחדל או יצטרפו  החברהובהתאם לצורך, פגישות עם עובדי 

  .לקרן ההשתלמות מבחירתם

נושאי מול החברה ב אשר יטפלנציג מטעמה  חברהלרשות המיד נותן השירות יע . 4.10

הגביה, שיוך הכספים לקרן ההשתלמות באופן תקין, טיפול בקשיי גביה וכל סוגיה 

 ").רפרנט תפעול(להלן: "ת תפעולית נדרש

עמיד לרשות העמיתים, מוקד שירות לקוחות וכן, מגוון אפשרויות נותן השירות י . 4.11

 ").המוקד(להלן: " ליצירת קשר

ול, , ובכלל זה, מנהל תיק הלקוח ורפרנט התפענותן השירות ככל שייבצר ממי מנציגי . 4.12

, באופן זמני או קבוע ו/או תופסק ואו מקצת ולבצע את השירות נשוא הסכם זה, כול

על כך באופן מיידי  חברהמתחייב להודיע לנותן השירות , אצל נותן השירות והעסקת

ימים ממועד הודעה כאמור,  14ולכל היותר בתוך , ללא דיחוי, החברהולהעמיד לרשות 

שיועסק על ידה ויאושר  ם,נציג מחליף בעל ניסיון, רישיונות וכישורים זהים או עדיפי

לא תסרב למינוי  החברה"). ףהמחליהלן: "(ל לפי שיקול דעתה החברהעל ידי 

שיקול דעת מלא אם לאשר את המחליף או  ם. לחברההמחליף אלא מטעמים סבירי

להפסיק את  החברהלא, וככל שתחליט שלא לאשרו מטעמים סבירים, רשאית 

ובהר, כי כל ה. מלאלתר, למרות כל האמור בהסכם זנותן השירות ההתקשרות עם 

 ף.הוראות ההסכם החלות על מנהל תיק הלקוח ורפרנט התפעול, יחולו גם על המחלי

למוקד, בנושא קבלת מידע החברה יב לטפל בפניות של עובדי מתחינותן השירות  . 4.13

בנוגע לזכויותיהם או ביצוע פעולות בחשבונות על שמם, בתוך זמן סביר בהתאם 

, והכל בכפוף להסדר התחיקתי כפי שיהיה נותן השירותלהוראות הדין ומדיניות 

תאם מתחייב לטפל בפניות לקוחותיה כאמור בה. נותן השירות תבתוקף מעת לע

 נותן השירות.ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין ובהתאם למדיניות ולנוהלי 

סייע בשלב הצטרפות העובדים לקרן השתלמות, נותן השירות יידרש לכך, יככל ש . 4.14

, ככל שיידרשו, במתן הסבר אודות קרן השתלמות והחתמת טפסי ההצטרפות בהתאם

 חברהולעובדי ה חברהלסייע ל מתחייבנותן השירות באמצעות מנהל תיק הלקוח. 

בהיבט הניהול השוטף, מתן מידע, פדיונות מתן הלוואות לעמיתים והעברת כספים, 

 ש.ככל שהנושא יתבק
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קדם, ככל שהדבר יתבקש, ימי עיון וימים קבועים למתן שירות יסייע ונותן השירות י . 4.15

 חברה, והכל בתיאום עם הושיצורפו לקרן השתלמות בניהול החברהאישי לעובדי 

  .קבע מעת לעתיכפי שתנותן השירות ועפ"י מדיניות 

  נותן השירותיחסי החברה ו . 5

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי נותן השירות הינו נותן שירות עצמאי ובלתי תלוי וכל  .5.1

זה נעשות על ידו, בעבורו, ועל חשבונו. כל היחסים  הסכםפעולותיו ושירותיו עפ"י 

  .מעסיקשבין הצדדים הם יחסים מסחריים בלבד וכי לא חלים על הצדדים יחסי עובד ו

לנותן השירות לא תהיה סמכות להעסיק אדם בשם החברה ושום דבר האמור בהסכם  .5.2

איזו  זה לא יתפרש כמסמיך את נותן השירות לקבל על עצמו מטעם החברה או בשמה

שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא ללא אישורה המפורש של החברה מראש 

 ובכתב.

אין ולא יהיו בין נותן השירות ו/או עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או מי מהם לבין החברה  .5.3

זה המתייחסות לנותן השירות ו/או לפועלים  הסכםואין בהוראות  מעסיקכל יחסי עובד 

ונותן השירות יישא  מעסיקין מי מהם לבין החברה יחסי עובד מטעמו כדי לקשור ב

 בכל התשלומים והחבויות לעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.

זכויותיו הכספיות של נותן השירות כלפי החברה יהיו על פי הקבוע בהסכם זה בלבד.  .5.4

תמורה כוללת וסופית, הכוללת  םלנותן השירות הינ יםהמשולמ דמי הניהולמוסכם כי 

את כל התשלומים המגיעים לו, והוא לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מכל מין וסוג 

את  םבתוכ יםכולל דמי הניהולשהוא לרבות לא לזכויות הניתנות לעובדים שכירים. 

החברה לבין נותן כל ההפרשות הסוציאליות שהיו חלות על החברה אילו התקיימו בין 

(לרבות פיצויי פיטורין, חופשה, הבראה,  מעסיקיחסי עובד ו או מי מטעמוהשירות ו/

 ביטוח לאומי וכיו"ב).

מוסכם ומוצהר, למען הסר ספק, כי כל הסכמים קיבוציים או הסדרים אחרים והזכויות  .5.5

 והחובות הקבועות בהם לא יחולו ביחסי נותן השירות והחברה.

שהוא לנותן השירות או לצד ג' כלשהו, אם החברה תישא או תחויב לשלם סכום כל  .5.6

על פי קביעה של רשות מוסמכת, לרבות כל טריבונל משפטי או מעין שיפוטי, כי נותן 

בין  מעסיקהיה עובד של החברה וכי התקיימו יחסי עובד ו ו/או מי מעובדיו השירות

הצדדים, יהיה על נותן השירות לשפות את החברה בגין כל תשלום או חבות כאמור 

החברה תהיה רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שיתבע נותן השירות ולהגיש ו

 .מבלי לגרוע מכל זכות או סעד השמורים לחברה –תביעה נגדית להחזר 

למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין כל הוצאה, תשלום ו/או נזק  .5.7
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לבין ו/או מי מעובדיו ו בינ מעסיק –שיגרמו לחברה עקב טענה לקיומם של יחסי עובד 

החברה ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בינו לבין החברה ו/או 

 .מעסיק –שעילתם ביחסי  עובד 

בכלל זה ישפה נותן השירות את החברה על כל ההוצאות המשפטיות שתוציא החברה  .5.8

באם  –תחויב  בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור וכן בגין כל סכום בו

תחויב. חובת השיפוי תחול בין שמקור ההוצאה לחברה ינבע מפסק דין בין מכוח 

 הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת.

החבויות שהוטלו בסעיף זה על נותן השירות, יחולו עליו גם לאחר סיומו של הסכם זה  .5.9

 מכל סיבה שהיא.

  תקופת ההסכם . 6

חודשים שתחילתה ביום  36לתקופה של פי הסכם זה היא -התקשרות בין הצדדים על .6.1

 ").םתקופת ההסכלהלן: "( __________ וסופה ביום _____________

שמורה הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך את  לחברה .6.2

חודשים כל אחת, כך שסך כל תקופת  12תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות, בנות 

נותן לידי הודעה שתינתן -, וזאת עלם)חמש שני(ם חודשי 60ההתקשרות לא יעלה על 

נותן השירות ת. ימים מסיום תקופת ההתקשרות הרלוונטי 30-לא יאוחר מהשירות 

ככל שלא  ם,כל טענה בקשר עם אי הארכת ההסכ וצהיר מפורשות, כי לא תהא למ

 ן.יוארך מעבר לתקופת ההסכם או תקופת ההארכה, לפי העניי

תקופה תחדל מלהתקיים במהלך  3.9-3.11, 3.3 עיפיםככל שאחת מן ההצהרות בס .6.3

במקרה בו י. , ההסכם יופסק באופן מיידבת עשר שנים ממועד הצטרפות העובד לקרן

ימשיכו ליהנות מדמי הניהול הנקובים  חברהיופסק ההסכם בנסיבות הנ"ל, עובדי ה

למען הסר ספק, בנסיבות בהן ם. למשך שנתיים ממועד הפסקת ההסכהסכם זה, ב

-3.9, 3.3 בסעיפיםזכה במכרז על אף העובדה שאחת מן ההצהרות נותן השירות 

 ק. לא מתקיימת, ההסכם לא יופס 3.11

שמורה הזכות לסיים את תקופת ההסכם  לחברהמבלי לגרוע בכל האמור בסעיף זה,  .6.4

ימים  30של  נותן השירותל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת בהודעה

ימשיכו ליהנות  החברה מראש ובכתב. במקרה בו יופסק ההסכם בנסיבות הנ"ל, עובדי

, םהסכפסקת השנתיים ממועד הלפחות , למשך בהסכם זהמדמי הניהול הנקובים 

 .החל דיןהוראות הובכפוף ל

לסיים את ההתקשרות בנסיבות של  החברה אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של .6.5

  .או בהתאם לכל זכות הקיימת לה בדין או בהסכם זהנותן השירות הפרה מצד 
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  דמי הניהול . 7

נותן תפקיד מידי חודש את כספי העמיתים לקרן ההשתלמות שבניהול  החברה .7.1

 ן., במועדים עפ"י הדיהשירות

דמי ניהול של ______ אחוזים יהא נותן השירות זכאי ל יםבגין ביצוע השירות .7.2

שיצטרפו לקרן ההשתלמות החברה  לזכות עובדי שיחושבו מן הסכומים שיצטברו

מתחייב לגבות שיעור דמי ניהול כאמור נותן השירות "). דמי הניהולן: "להלו (שבניהול

 ך.במישרין מהעמיתים ולא לגבות מהם כל סכום אחר מעבר לכ

 נותעדכיולא  יהיו בגדר תמורה סופית ומוחלטת כנגד ביצוע השירותים דמי הניהול  .7.3

במילוי נותן השירות את כל הוצאות  יכללוכאמור  דמי הניהולבמהלך תקופת ההסכם. 

 יו.לפי ההסכם ונספח וכל התחייבויותי

דו"חות שוטפים, כפי שיוסכם בין הצדדים ובהתאם  חברהגיש לנותן השירות י .7.4

 .להוראות הדין

  היעדר בלעדיות . 8

להיזקק לשירות נשוא המכרז  מהחברהמוסכם בזה, כי אין באמור בהסכם כדי למנוע  .8.1

   ר.או מכל גורם אח נותני שירותים אחריםמ

לא יצרה כל מצג שהוא, לא בתקופה עובר להגשת  החברה מצהיר כינותן השירות  .8.2

 .ההצעות למכרז ולא לאחריה, לגבי היקף כלשהו בצריכת השירות נשוא המכרז

 ביטוח . 9

בין על פי דין ובין על פי הסכם מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של נותן השרות 

במשך כל  -לטובתו ולטובת החברה -זה, נותן השרות מתחייב לקיים על חשבונו 

תקופת השירותים, וכל עוד אחריותו קיימת בהתאם להסכם ו/או על פי כל דין, פוליסות 

 ביטוח בהתאם להיקף ואופי ההתקשרות עימו. 

    אחריות נותן השירות .10

ריות כלפי החברה לכל מעשיו ומחדליו הנוגעים או הקשורים נותן השירות יישא באח

 זה, ויפצה או ישפה את החברה על הנזקים שהוא אחראי להם. הסכםל

 הפרת ההסכם  .11

ההפרה  ן את, הוראה מהוראות הסכם זה, ולא תיקהחברה, לדעת נותן השירות הפר . 11.1

לנקוט בפעולות  חברהמי מטעמה, תהא רשאית ה החברה אוימים מדרישת  7תוך 

פי הסכם -כדלקמן, כולן או מקצתן מבלי לגרוע משאר הסעדים העומדים לרשותה על

 ן: פי כל די-זה ועל
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נותן  לתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את)1(

  ן;בהוצאות התיקו השירות

  ק;בגין הנזנותן השירות לתבוע את ) 2(

  ה.את ההתקשרות, כולה או חלקלבטל את ההסכם ולהפסיק ) 3(

 ולהפסיק את ההתקשרות עמ חברהפרה יסודית, תהא רשאית הנותן השירות ה הפר . 11.2

-פי כל דין או על-על חברהלאלתר, וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות ה

 ה.פי הסכם ז

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מהוראות הדין ומהסעדים העומדים לרשות  . 11.3

נותן ידי או בקשר ל-פי כל דין או הסכם זה, יראו בהתחלת הליכים על-על חברהה

שעניינם כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או חדלות פירעון ו/או הליכי הסדר עם  השירות,

 נותן השירות.ידי -נושים, משום הפרה יסודית של הסכם זה על

לבצעו עד ליום שנקבע לכך נותן השירות משיך יעל ביטול ההסכם,  חברההודיעה ה . 11.4

 ת.החליטה אחרהחברה בהודעה, אלא אם 

רשאית להתקשר  חברהאת ביצועו, תהא הנותן השירות  בוטל ההסכם ו/או הפסיק . 11.5

 .אחרנותן השירות עם 

  סודיות  .12

במתן השירותים או שהגיע  ךלא יפרסמו כל מידע הכרו ומי מטעמו נותן השירות . 12.1

מראש ובכתב לכך היתר  קיבל לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, אלא אם 

 מאת החברה.

מובהר, כי נותן השירות יהיה אחראי כלפי החברה במקרה בו עובדיו וכל מי הנמצא  . 12.2

 בשירותו, בקשר עם מתן השירותים, לא ישמור בסוד כל חומר וידיעה כאמור.

 נייניםניגוד ע .13

נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי אין הוא קשור בהווה, ולא יתקשר כל עוד יספק  . 13.1

זה, בהתחייבות כלפי צד ג' כלשהו שיש או אשר עלול  הסכםשירותים לחברה לפי 

  להיות בה ניגוד עניינים אפשרי עם ענייני החברה. 

וד עניינים עם מבלי לגרוע מן האמור, נותן השירות לא יפעל בשום מקרה תוך ניג . 13.2

האינטרסים של החברה ולא יעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים, והוא יודיע מייד 

 לחברה בכל מקרה שמתעוררים חשש או אפשרות לניגוד עניינים.

נותן השירות מתחייב כי במשך כל תקופת הסכם זה ובמהלך תקופה של שנים עשר  . 13.3

לא יעסיק, בין במישרין ובין חודשים לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, 
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 בעקיפין, מי מהעובדים של החברה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.

    ביטול .14

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם, תהא החברה רשאית לבטל את 

  , בכל אחד מהמקרים הבאים:באופן מיידי ההסכם

  הפסיק את ביצוע השירותים ללא אישור החברה.  נותן השירות . 14.1

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם  נותן השירותהוחל בהליכי פירוק  . 14.2

נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו ולא 

  לרבות כל צו וסעד זמני). -” צו(“יום משעת הטלתו  21הוסר תוך 

נותן ת כנגדו חקירה פלילית ו/או נהלתכתב אישום ו/או מ נותן השירותהוגש כנגד  . 14.3

 הורשע בפלילים. השירות

, לרבות התחייבות יסודית מהתחייבויותיו לפי הסכם זה או אחרתהשירות  נותן פרה . 14.4

 .להסכם 3.11על פי סעיף 

 קבלת, מתן, הבטחה, בהצעה מעורב יהיה, בשמו או מטעמו מי או נותן השירות אם . 14.5

 לעובד, בעקיפין ובין במישרין בין, כלשהי הנאה וטובת מענק, שוחד לקבלת שידול או

 דבר לכל או להסכם בקשר והן בכלל הן, אחר ציבור ולעובד מטעמה מי או החברה של

  .ההסכם בביצוע הכרוך

  ויתור על זכויות ותיקון ההסכם .15

שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כשלהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של  . 15.1

לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו אחד הצדדים או מי מטעמו 

  רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן ובכל עת שימצאו לנכון.

  .הצדדים שניהסכם זה אינו ניתן לשינוי, אלא במסמך בכתב חתום על ידי  . 15.2

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, והסכם זה יבוא במקום  . 15.3

  הצדדים. בכתב או בעל פה בין  קודמת ו/או התחייבותמ מו"כל 

    איסור העברת זכויות .16

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות  נותן השירות

הסכם זה, כולן או מקצתו, ולא ימסור או ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור 

  מראש ובכתב של החברה והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

    סמכות מקומית .17

כם זה, יהא בית המשפט בית המשפט הייחודי והבלעדי, בכל עניין הקשור והנובע מהס 

 המוסמך בתל אביב יפו.
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  כתובות הצדדים והודעות .18

  כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט בראשית ההסכם. . 18.1

ל בדואר רשום, תיחשב כאילו ”כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי הכתובות הנ . 18.2

ואם  שעות מזמן שההודעה נמסרה למשלוח בדואר. 72הגיעה לתעודתה לאחר 

  בעת מסירתה. –ביד  נמסרה

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

                          

  החברה                            נותן השירות  


