
 

 

 

 קול קורא 

עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי 'מושלם 
 בעיר ערד פלטינום'

 שירותי בריאות כללית )להלןאשר הינם עמיתים בתכנית השב"ן 'מושלם פלטינום' של ילדים ובני נוער  .1

ין רכישת משקפי זכאים להשתתפות בגשנים,  18וטרם מלאו להם "( הכללית"-" והתכנית" :בהתאמה

ראיה או עדשות מגע אופטיות במכוני הסדר אשר אושרו על ידי הכללית, הכל בהתאם ובכפוף לתקנון 

 .התכנית

 -"( מונה כיום כהרשימהרשימת מכוני ההסדר לאספקת שירותים מקצועיים לעמיתי התכנית )להלן: " .2

יות עם החנויות הקיימות נערכו "(. ההתקשרוהחנויות הקיימותחנויות בפריסה ארצית )להלן: " 170-כ

עריכת רשימת חנויות  –)קול קורא  2019מכח "קול קורא" אשר פורסם על ידי כללית בחודש נובמבר 

 (. 2020 –אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי 'מושלם פלטינום' 

תכנית, כללית מעוניינת לצורך יצירת פיזור גיאוגרפי מיטבי וייעול ושיפור זמינות השירותים לעמיתי ה .3

 בעיר ערד. הממוקמות אופטיקהלהרחיב את הרשימה ולצרף אליה חנויות 

הקובע, כהגדרתו להלן,  מועדהמעוניינת להיכלל ברשימה לעמוד בבערד בהם על כל חנות תנאי הסף  .4

 הינם:

 בעל אישור תקףהוא )עוסק מורשה, שותפות רשומה או חברה(  הגורם המפעיל ומנהל את החנות .א

 –על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

1976 . 

החנות הינה חנות אופטיקה, העוסקת בהתאמת ובמכירת מוצרים מתחום האופטיקה בלבד  .ב

)דהיינו משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות מגע ומוצרים נלווים או משלימים להם בלבד(. למען 

 משקפי שמש שאינם אופטיים. המוכרת אך ורקות אינה חנות הסר ספק, החנ

ונגישה לנכים  ממוזגת מ"ר לפחות )כולל חדר ביצוע בדיקות הראיה(, 24בגודל של הינה החנות  .ג

)בין אם בפתרון נגישות קבוע ובין אם בפתרון נגישות נייד, והכל בהתאם להוראות כל דין(. 

. יודגש, כי הנגישות לנכים נדרשת הן לתוך החנות יובהר, כי החנות אינה חלק מדירת מגורים

 עצמה והן לתוך החדר המיועד לביצוע בדיקות ראיה.

עם מראה או בגודל של  x 3 2מינימאלי של  לביצוע בדיקות ראיה )בגודלנפרד חדר כוללת החנות  .ד

2 x 3.20  או  הבדיקות )חדר עם דלת ולא אזור בחנות המופרד באמצעות וילוןללא מראה(. חדר

 .נפרד מן החנות וממוקם בתוך החנות ולא בצמוד או בסמוך אליהפרגוד( הינו חלק בלתי 

: אופטלמוסקופ, רטינוסקופ, כאשר הוא במצב טוב ותקין מצא בחנותנהציוד המפורט להלן  .ה

(, בדיקת אישיארה מלאה FLYמנורת סדק )סליט(, קרטומטר, ספר סטריאופסיס ), סרגל עדשות

, פנס לבדיקת פעילות תקינה של האישונים ואבחון פוגרפר )מיפוי קרנית()מבחן צבעים(, טו

, לוחות ראיה מותאמים לילדים קטנים , ארגז עדשות עם פריזמה,מחלות מדיה, מדוקס רוד

 .OKN DRUM -ו רטינוסקטפיה דינאמית, w4dפנס , פליפרים
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

הה בחנות וות שחנות מועסק לפחות אופטומטריסט אחד )כך שבמשך כל שעות פעילות החנב .ו

)אפשר כי האופטומטריסט הבכיר יהיה  ( וכן אופטומטריסט בכיראחד אופטומטריסטלפחות 

 4לפחות חנות ב לשהותבכיר האופטומטריסט על המובהר, כי האופטומטריסט היחיד בחנות(. 

  .ה'( –)בימים א'  ביום שעות

תנאים "ם אלו בכהגדרת מונחי –" אופטומטריסט בכיר"-" ואופטומטריסטבס"ק זה: "

 .למסמך הקול קורא( 'דנספח ", הכלליים

מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה, למעט בחינת מועמדותם להיכלל אין בפנייה זו כדי ליצור  .5

 ברשימה. בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל חנות וחנות בנפרד.

שמדובר בישות משפטית אחת(. )ובלבד בקשה יכולה להתייחס לחנות אחת או יותר, לפי בחירת המציע  .6

כל חנות תיבחן בפני עצמה, כך  .המפורטים לעילתנאי הסף כל על כל חנות בנפרד לעמוד ביודגש, כי 

 שייתכן שמציע שיגיש הצעה למספר חנויות, רק חלק מהחנויות תכנסנה למאגר מכוני ההסדר.

חנויות  הבקשה לא תכלולק והינה בבעלותו המלאה של הספנשוא הבקשה כל אחת מהחנויות יובהר כי  .7

התייחסות  תכלוללא  מסמכי הבקשהבזאת כי חתימת ספק על  מובהרהמצויות בשליטת זכיינים. 

 במסגרת הכללית עם עצמאי באופן להתקשר מחוייבלחנויות המצויות בשליטת זכיינים וכי כל זכיין 

  .זה הליך

   ינו מוגבל.מובהר, כי מספר החנויות שתאושרנה בעקבות קול קורא זה א  .8

 ן, בין אם בקשתו נפסלה וביהקובעמועד עד ל)בין אם לא הגיש בקשה  כל מי שלא יהיה כלול ברשימה .9

לא יהא רשאי ליתן שירותים מקצועיים בתחום האופטיקה לעמיתי 'מושלם כל סיבה אחרת( אם מכח 

 ספקכ' ,אבכל צורה שהיבמשך התקופה כאמור, ולא ייחשב  תקופת ההתקשרות במהלך 'ינוםפלט

   '(.פלטינום מושלםכמשמעות מונח זה בתקנון ') הסדר'

לתנאים הכלליים  הסכמה בלתי חוזרת של המבקש מהווה זה קורא לקול הגשת הצעה במענה .10

התנאים : "בהתאמה להלן) www.clalit.co.il בכתובת: ,הכלליתהאינטרנט של באתר  המפורטים

 זה. כחלק מקול קורא(, "אתר הכללית"-ו "הכלליים

באתר  בנוסח המפורטהגשת הצעות תיעשה באמצעות חתימה על טופס 'אישור והסכמת המציע'  .11

 : הבאיםמסמכים האישורים ולהצעה יצורפו ה ."(הטופס)" הכללית כחלק מקול קורא זה

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  ורישוםאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות  .א

 .1976 –( תשל"ו ם חובות מסתשלוחשבונות ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .ב

, בנוסח מבקש, חתום על ידי מנכ"ל ה1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקלפי  תצהיר .ג

 .למסמכי הקול הקורא 'אנספח המצ"ב כ

 על צרופותיו. ,מסמךל 'בנספח בנוסח המצורף כתצהיר האופטומטריסט הבכיר  .ד
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

תצהיר  - (בנוסף לאופטומטריסט הבכיר) נות אופטומריסטים נוספיםבמקרה בו מועסקים בח .ה

 על צרופותיו. ,למסמך 'גנספח כ בנוסח המצורף אופטומטריסט

  .למסמך נספח ה'המצורף כעל נספחיו, , נוסח הסכם ההתקשרות .ו

 , על נספחיהם, חתומים בחתימת ובחותמת המציע. ההליך מסמכי .ז

 להלן. 14ככל שניתנו, כאמור בסעיף לשאלות הבהרה,  התשובות ממסמך עותק .ח

", בעיר ערד עריכת רשימת חנויות אופטיקהההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם " .12

משרדי המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך ב בלבד. על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע.

, 6, קומה 2מגדל ב.ס.ר  1ריון בכתובת רח' בן גו), הנהלת מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם

המועד האחרון )להלן: " 12:00בשעה  01/06/2021 שלישי בלשכת ראש המערך(, לא יאוחר מיום

(. אין לשלוח את ההצעות בדואר. לא תתקבלנה הצעות שהופקדו "הקובע מועדהאו " "להגשת ההצעות

 בתיבת ההצעות לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

ן ותבדוק את ההצעות שתתקבלנה אצלה מכח קול קורא זה, ובכלל זה את נכונות הכללית תבח .13

יובהר, כי החל מהמועד . של החנויות ובדיקהתיעוד  סיורההצהרות המנויות בהן )לרבות באמצעות 

אך ורק חנות שתימצא כעומדת  .(הקובע על כל חנות לעמוד בכל תנאי הסף וההצהרות על פי הליך זה

שתקבל את כל חנות  זכאותה להיכלל ברשימה.קבל הודעה בדבר לל ברשימה, תבתנאי הסף להיכ

להשיב לידי הכללית את הסכם  , מחוייבתלהיכלל ברשימהמעוניינת וכאמור הודעת הכללית 

על כל צרופותיו כשהוא מלא וחתום כדבעי, והכל בתוך ולא יאוחר למסמך(  נספח ה')ההתקשרות 

 .ת הכלליתהודע ימים ממועד קבלת 14מחלוף 

 opticmushlam@clalit.org.ilלכתובת , דוא"ללקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות  .14

בשעה   12/05/2021רביעי יום ", וזאת לא יאוחר מיום 2020 - עבור "עריכת רשימת חנויות אופטיקה

רנט של הכללית, . תשובות, כמו גם עדכונים שוטפים בדבר קול קורא זה, יפורסמו באתר האינט14:00

 . www.clalit.co.ilבכתובת 

 שירותי בריאות כללית
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 אישור והסכמת המציע

זה הינה ל"חברה", לפיכך, יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות  מסמךב ההתייחסות
 המשפטית של המציע )חברה / שותפות / עוסק / אחר( בשינויים המחויבים.

 :כלליים נתונים

 _____________________________  :אישיות המשפטיתה סוג

         :החברה שם

         :' חברהמס

          :כתובת

 :איש קשר פרטי

 _________שם משפחה ________שם פרטי 

                       תאריך לידה _________ת.ז

         :' טלפוןמס

        :דואר אלקטרוני כתובת

 :חתימה זכויותעלי וב מנהלים      

 

 פרטי שם

 

' תעודת מס משפחה שם
 הותז

 חתימה דוגמת תפקיד
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 הצהרה והתחייבות

"( להיכלל החנויותהננו מבקשים בזאת להציע את מועמדותן של כל החנויות המפורטות להלן )להלן: " .1

)להלן:  'פלטינום לםמושת שירותים מקצועיים עבור עמיתי 'חנויות אופטיקה לאספקברשימת 

 "(.הרשימה"

 באמצעותה הוגשה הבקשה:  תחת הישות המשפטיתהחנויות המפורטות להלן הינן  .2

   :1מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ________________________                  שם מסחרי של החנות:

 ________________________  :בעל החנות פרטי

       :בחנות העובדים' סמ

       :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

       :החנות טחש

 ________________________     וןמספר רשי + האופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________       מספר רשיון + הבכירופרטי האופטומטריסט  שם
    

 :2מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ________________________                  שם מסחרי של החנות:

 ________________________  :בעל החנות פרטי

       :בחנות העובדים' מס

       :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

       :החנות טחש

 ________________________     מספר רשיון + האופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________         מספר רשיון +ירהבכ האופטומטריסטופרטי  שם
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 :3מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ________________________                  שם מסחרי של החנות:

 ________________________  :בעל החנות פרטי

       :בחנות העובדים' מס

       :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

        :החנות טחש

 ________________________     מספר רשיון + האופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________        מספר רשיון + הבכירהאופטומטריסט  רטיופ שם

 

 :4מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ________________________                  שם מסחרי של החנות:

 ________________________  :בעל החנות פרטי

       :בחנות העובדים' מס

       :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

        :החנות טחש

 ________________________    מספר רשיון + האופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________         פר רשיוןמס +הבכירופרטי האופטומטריסט  שם

                                  

ידוע לנו ואנו מסכימים כי הכללית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים כלשהם בנוגע לאי קבלת  .3

 שתתקבל/נה.  בקשותה/בקשה כלשהי ו/או בנוגע לבקש

ויות וההתניות המפורטות במסמכי ההליך, על אנו מצהירים, כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייב .4

 .מבקשתנו זונספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד 

לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי ההליך, הננו מצהירים כי אנו מסכימים באורח בלתי חוזר לכל תנאי  .5

 ההליך.

עומדת ללא יוצא מן הכלל  הננו מצהירים כי נכון למועד חתימתנו על הצהרה זו, כל אחת מן החנויות .6

 לקול הקורא. 3בכל אחד ואחד מתנאי הסף המפורטים בסעיף 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

ידוע לנו שהכללית עשויה להסתמך על הצהרתנו זו והננו מתחייבים כי נישא באחריות לכל נזק שייגרם  .7

 כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצהרתנו זו. -אם ייגרם  -לכללית 

ובדיקה בכל אחת מן תיעוד  ,וע לנו והננו מסכימים כי לאחר קבלת בקשתנו, הכללית תערוך סיוריד .8

 החנויות על מנת לוודא ולאמת את נכונות כל האמור בהצהרתנו זו. 

בכל ככל שימצא על ידי הכללית כי חנות מסוימת לא עמדה במועד הקובע  ידוע לנו והננו מסכימים כי .9

חנות זו תיפסל ולא תיכלל ברשימה, והכל  – לקול הקורא 3ורטים בסעיף אחד ואחד מתנאי הסף המפ

מבלי שתהיה לנו אפשרות לבצע 'מקצה שיפורים'. הננו מאשרים בזאת, באורח בלתי חוזר, כי לא תהיה 

 לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החלטת הכללית בעניין זה.

 י הבנות ביחס לכל המופיע במסמכי ההליך.הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או א .10

 

 נחתם ביום: _________________ המציע: ______________________

 חתימה: __________________________________

 על ידי: _____________, תפקיד _____________

   ועל ידי: ____________, תפקיד _____________

 

 

 אישור עו"ד

__________, עו"ד, מס' רשיון _______ מרח' _______________ בעיר אני הח"מ, _____

 -____________ מאשר בזה, כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו

________________, וכי וחתימתם  -______________ הנושאים ת.ז. שמספרן ____________ ו

 בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 

       _____________________ 

 עו"ד                 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 'א נספח

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 כדלקמן:  הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה

להיכלל כספק בקשה "( אשר מגיש המציע" -הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
י שירותי בריאות כללית )להלן: על יד המאושרותאופטיקה החנויות רשימת ב הסדר במסגרת הזמנה להיכלל

  הזכאים לכך כנית מושלם פלטינוםתעמיתי ל משקפי ראיה או עדשות מגע אופטיותלצורך אספקת  "(כלליתה"
 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.ההליך" :)להלן

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –התשל"ו 

 הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר 2הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
דין חלוט ביותר משתי עבירות, אולם במועד המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק  -לחלופין  –משתי עבירות או 

 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  הליךהאחרון להגשת הצעות ב

 נכונה מתוך החלופות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקיש  – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .4

    ( לא חלות על חוק שוויון זכויות" -הלן )ל 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף"
 המציע. 

 או

  עובדים לפחות,  100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק  9הוראות סעיף
הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 
 9כללית לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא  –מן לשם קבלת הנחיות בקשר ליישו -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך
לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  -מתחייב כאמור 

ליישומן; וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
 ם ממועד ההתקשרות )אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה בהליך(.ימי 30החברתיים, בתוך 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                                                                                       ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 אישור

י לאשר, כי ביום ________, הופיע/ה בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, במשרדי אשר ברחוב הרינ
____________, מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז _________________/המוכר/ת לי באופן 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפו
 יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

           ________________                                                  ____________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                       תאריך
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 'בנספח 

  האופטומטריסט הבכירתצהיר 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר ______________, נושא ת.ז. מספר ______________אני הח"מ, 
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"אנני בעל רישיון תקף לעסוק באופטומטריה לפי ה (1)

מצ"ב  1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"אהעתק רישיון תקף לעסוק באופטומטריה לפי  ---
 זה. ילתצהיר נספח א'כ

 ושוהה בה לא חנות האופטיקה שברח' _________ ב_______הנני מועסק כאופטומטריסט ב (2)
  .ה' –פחות מארבע שעות ביום, בימים א' 

 2019, 2018, 2017, 2016 במהלך כל אחת מהשניםבאופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף  עסקתי (3)
  .2020-ו

. בס"ק זה, בשנה בדיקות ראיה לילדים 100 ביצעתי לפחות. 2020-ו 2019, 2018השנים בכל אחת מ (4)
  שנים. 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילד"

בדיקות ראיה ו/או התאמות של  10 לפחות)במצטבר(  תיביצע 2020-ו 2019, 2018 במהלך השנים (5)
איה רשבהן האבחנה הייתה של  ,משקפי ראיה )על פי מרשם שהונפק על ידי רופא עיניים( לילדים

 פתולוגיות שדורשות הפניהו/או  בדיקה פדיאטריתו/או  ראיה ירודהו/או  דו עינית אבנורמלית
ו/או התאמת  עדשות מגע קשות ו/או התאמת ליקויים אוקולריים שאינם בגדר הנורמהו/או 

מי שבמועד הבדיקה ו/או ההתאמה טרם מלאו  -" ילדבס"ק זה, " מולטיפוקל.ו/או  עדשות ביפוקל
  שנים. 18לו 

השתתפתי לפחות בכנס מקצועי אחד או בהשתלמות מקצועית  2019או שנת  2018במהלך שנת  (6)
בתחום שות מגע או מוסד אקדמי או גוף מקצועי דשהתקיים ביוזמת חברות עדשות / ע אחת

האופטומטריה, בישראל או בחו"ל. להסרת ספק, יובהר, כי השתלמות אשר בוצעה באופן מקוון 
)כך, למשל, לצורך חידוש רישיון לעיסוק באופטומטריה בחו"ל( תיחשב לעניין זה כהשתלמות 

 מטריה.מקצועית בתחום האופטו

  זה. ילתצהיר נספח ב'אסמכתא לגבי השתתפות בכנס מקצועי או השתלמות מקצועית מצ"ב כ ---

 -שא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית א כי אניזו ו ישהכללית עשויה להסתמך על הצהרת יידוע ל (7)
 זו. תיכתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצהר -אם ייגרם 

 אמת –שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי זה 

 ______________  ______________תאריך: 

 אישור

הופיע  ________מאשר בזה כי ביום  ______________מ.ר , עו"ד, ______________אני הח"מ, 
המוכר  ______________/ אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. מספר, ______________בפני מר 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לי באופן אישי
 יה בפני.לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם על

 , עו"ד______________  
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 'גנספח 

  אופטומטריסטתצהיר 

 [---נדרש עבור כל אופטומטריסט נוסף המועסק בחנות בנוסף לאופטומטריסט הבכיר  ---]

לי לומר , לאחר שהוזהרתי כי ע______________, נושא ת.ז. מספר ______________אני הח"מ, 
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 .1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"אהנני בעל רישיון תקף לעסוק באופטומטריה לפי  (1)

מצ"ב  1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"אהעתק רישיון תקף לעסוק באופטומטריה לפי  ---
 זה. יצהירלת נספח א'כ

  .חנות האופטיקה שברח' _________ ב_______הנני מועסק כאופטומטריסט ב (2)

  .2020-ו 2019, 2018 מהלך כל אחת מהשניםבאופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף ב תיעסק (3)

בדיקות ראיה לילדים בשנה. בס"ק  50אני ביצעתי לפחות  2020-ו 2019, 2018 בכל אחת מהשנים (4)
 שנים. 18במועד הבדיקה טרם מלאו לו מי ש -" ילדזה, "

 -לכל נזק שייגרם לכללית  שא באחריותא כי אניזו ו ישהכללית עשויה להסתמך על הצהרת יידוע ל (5)
 זו. תיכתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצהר -אם ייגרם 

 

 אמת –זה שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי 

 

 ______________  ______________תאריך: 

 

 אישור

הופיע  ________מאשר בזה כי ביום  ______________מ.ר , עו"ד, ______________אני הח"מ, 
המוכר  ______________/ אמצעות ת.ז. מספראשר זיהה עצמו בפני ב, ______________בפני מר 

, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לי באופן אישי
 לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 , עו"ד______________  
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 'דנספח 

 תנאים כלליים

 

 הליך זה אינו מהווה מכרז ולא יחולו עליו, בדרך כלשהי, דיני המכרזים.  .1

 :לצרכי הליך זה .2

 .1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"א -" חוק האופטומטריה" .א

 , אשראופטומטריההלעסוק באופטומטריה לפי חוק תקף רישיון בעל  -" אופטומטריסט" .ב
 באים:עומד בתנאים המצטברים ה

 מהלך כל אחת מהשניםהוא עסק באופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף ב (1)
  .2020-ו 2019, 2018

בדיקות ראיה לילדים  50הוא ביצע לפחות  2020-ו 2019, 2018 בכל אחת מהשנים (2)
 שנים. 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילדבשנה. בס"ק זה, "

 

האופטומטריה,  לעסוק באופטומטריה לפי חוק תקףרישיון  בעל -" אופטומטריסט בכיר" .ג
 עומד בתנאים המצטברים הבאים: אשר

 במהלך כל אחת מהשניםבאופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף הוא עסק  (1)
  .2020-ו 2019, 2018, 2017, 2016

בדיקות ראיה   100 הוא ביצע לפחות 2020-ו 2019, 2018 בכל אחת מהשנים (2)
  שנים. 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" לדי. בס"ק זה, "בשנה לילדים

בדיקות ראיה  10 ( לפחות)במצטבר הוא ביצע 2020-ו 2019, 2018 שניםבמהלך ה (3)
ו/או התאמות של משקפי ראיה )על פי מרשם שהונפק על ידי רופא עיניים( 

 ראיה ירודהו/או  איה דו עינית אבנורמליתשבהן האבחנה הייתה של ר ,לילדים
ליקויים אוקולריים ו/או  פתולוגיות שדורשות הפניהו/או  קה פדיאטריתבדיו/או 

עדשות ו/או התאמת  עדשות מגע קשות ו/או התאמת שאינם בגדר הנורמה
 מי שבמועד הבדיקה ו/או ההתאמה -" ילדבס"ק זה, " מולטיפוקל.ו/או  ביפוקל

 שנים. 18טרם מלאו לו 

 הסכם תנאי את לעדכן הא רשאיתבכל עת לפני חתימת הסכם ההתקשרות, הכללית ת .3
 ההתקשרות לפי שיקול דעתה ובלבד שתודיע על כך מראש ובכתב לכל מציע.

הכללית אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שתוגש לה או כל הצעה שהיא, היא רשאית שלא  .4
לבחור באף אחת מן ההצעות והיא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל הליך 

 או להקפיאו. זה בכל עת ו/
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו  הכללית .5

, ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות לה, לגביו היה ו/או מי מנהליו של מציע
במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, 

  ת בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.תביעו

התקפים לעניין זה.  לנה מכח קול קורא זה בהתאם לנהליהתבחן הצעות שתתקבהכללית  .6
תהא רשאית לקבל הצעה מסוימת, כולה או חלקה, או לקבוע סייגים  הכלליתבמסגרת זאת, 

 ותנאים כתנאי לקבלת ההצעה.  

או חלקם, השלמת מסמכים,  הכללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים, כולם .7
 פרטים והבהרות לגבי הצעותיהם.

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי הליך זה וכל מידע רלבנטי הקשור אליו, לרבות הדינים  .8
הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי 

 ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה. 
 המוסמכיםרגנים והאידי כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על  בהגשת הצעתו ייחשב .9

מטעמו, וכי אין בהגשת ההצעה כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של 
 הוראות כל דין.

בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי אין לו, לרבות לכל מי מטעמו, ניגוד עניינים כלשהו  .10
 עם הכללית.

תוספת במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים  כל שינוי או .11
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום 

 לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת הכללית.
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין. .12

בנתונים הכלולים במסמכי ההליך משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי אין לראות  .13
מטעם הכללית ו/או מי מטעמה, ואין הכללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או 

 לשלמות האמור בהם.  

ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע  על הכללית .14
יוק ו/או השמטה שחלו במסמכי ההליך ו/או בכל הקשור למסמכי ההליך ו/או לטעות ו/או אי ד

בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת 
 ההליך.

מובהר בזאת, כי כל מועד, לוח זמנים, תקופה או פרק זמן הקבועים בהליך זה ניתנים לשינוי  .15
ל פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות למועד, לוח זמנים, תקופה על פי החלטת הכללית ע

או פרק זמן במסמכי ההליך כדי לגרוע מסמכות הכללית לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי 
 והמוחלט.

אין לראות בהליך זה או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד הכללית להתקשר עם המציע  .16
 בכל דרך שהיא.     

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להביא בפני המציעים פרטים הכללית תהיה  .17
 בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה, כולן או חלקן, והכל בכפוף להוראות כל דין.

הכללית תהיה רשאית, אך לא חייבת, בכל שלב של ההליך, לבטל תנאים שנכללו בגדרו אם  .18
וללא חובת הנמקה, שהדבר עשוי לסייע בניהול תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

יעיל של ההליך ו/או בבחירה של הצעות שתענקנה לה את מירב היתרונות. ביטול תנאים 
כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה, והודעה על כך 

 תימסר לכל אותם גורמים.

פיזור גיאוגרפי מיטבי או משיקולים מקצועיים, משיקולי נוחות, ייעול השירות לעמיתים,  .19
את רשימת החנויות הכלולות ברשימה גם במהלך בכל עת הכללית תהא רשאית להרחיב 

, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה, ובכלל זאת תקופת ההתקשרות
לקול  3עיף גם לכלול ברשימה חנויות אשר אינן עומדות בחלק מתנאי הסף המפורטים בס

 תאופטיקה אח חנותולו  מתלא קייבמקרה שבו יתברר כי הקורא )כך למשל, ומבלי למצות, 
 בכל התנאים המנויים לעיל(. תהעומד

כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון  -אם ייגרם  -המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  .20
האמור לעיל, בכל מקרה שבו  ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו. מבלי לגרוע מכלליות

יתברר כי המציע כלל פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו, ומבלי שיהא בכך 
על מנת לפגוע בכל יתר הסעדים שיהיו מוקנים לכללית במקרה כאמור מכח הוראות כל דין 

₪ ת אלפים( )עשר 10,000והסכם, המציע ישלם לכללית, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, סך של 
בגין כל פרט כאמור. המציע מצהיר כי ידוע לו שגובה הפיצוי המוסכם נקבע על ידי הכללית 
בהתחשב במהותו והיקפו של הליך זה והוא מסכים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל סביר בנסיבות 

 העניין.

כתב כתנאי להשתתפותו של המציע בהליך מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, ב .21
או בעל פה, הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא ההליך, אשר אליו נחשף המציע עקב ובמסגרת 
השתתפותו בהליך ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי ההליך, זולת מידע שהינו ברשות 
הציבור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יקיים המציע כל קשר, ישיר או עקיף, עם 

כל סוג שהוא, ולרבות מדיה כתובה, אלקטרונית, טלוויזיונית, רדיופונית גורמי תקשורת מ
ו/או אחרת בכל עניין הנוגע להליך, אלא באישור הכללית. האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי 

המשנה של המציע, יועציו ו/או מי מטעמו. המציע יהיה האחראי הבלעדי -המציע, ספקי
 ו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.להבטיח כי בעליו, ספקי המשנה, יועצי

יפו, תהא הסמכות  -לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  .22
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להליך זה או הנובע ממנו, לאף בית משפט 

ית משפט אחר אחר לא תהיה סמכות לכך, והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל ב
 אביב.-אשר מקום מושבו איננו בעיר תל
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 'הנספח 

 

 הסכם ההתקשרות
 

 הסכם מסגרת 

 2021שנערך ונחתם ביום __ בחודש ____, שנת 

 

 ב י ן:
_________________________ 
 ח.פ. ______________________
 מ________________________

 באמצעות מורשי החתימה ה"ה:
 _______ ת.ז. _______________ תפקיד _________שם ___________

 שם __________________ ת.ז. _______________ תפקיד _________
 "(הספק)להלן: " 

 ;מצד אחד                                 
 
 

 ל ב י ן:
 

 שירותי בריאות כללית
 באמצעות מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם

 6(, קומה 2לי ב.ס.ר. )מגד 1מרח' בן גוריון 
 גן-רמת

 באמצעות ה"ה:

 ראש מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם תפקיד:__________ת.ז.  דפנה כרמלישם: 

 מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם מנהלת כספים :תפקיד__________ת.ז  קרי מגורשם: 

 "(הכללית)להלן: " 
 ;מצד שני                                                                                                                   

 

והכללית מפעילה עבור חבריה המעוניינים בכך תכנית לשירותי בריאות נוספים לפי  הואיל
חוק ביטוח )להלן: " 1994 -לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד  10הוראת סעיף 

 ;"פלטינום מושלם"(, המכונה "בריאות

אופטיקה לאספקת שירותים רשימת חנויות ריכת עפרסמה קול קורא לוהכללית   והואיל
   "(;הקול הקוראמקצועיים לעמיתי כללית מושלם )להלן: "

 ;הגיש הצעה במענה לקול הקורא ובהתאם לתנאיווהספק  והואיל

ות, הציוד וכוח והספק מצהיר ומתחייב כי יש בידו את כל הידע, הניסיון, המומחי והואיל
 האדם הנדרשים לשם ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה; 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של  והואיל
 הצדדים והכל כמפורט להלן בהסכם זה; 



14 

 

 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא נספחים ופרשנות .1

 ספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא והנ 1.1     

כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ולא תהיה להן משמעות כלשהי לצרכי  1.2     

 פרשנות הסכם זה.

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם: 1.3     

 או פלטינום" מושלם"

 -"התכנית" 

ברי הכללית תכנית שירותי בריאות נוספים )שב"ן( אליה יכולים להצטרף ח

ידי הכללית, ולקבל את -תמורת הסכום שנקבע ושיקבע מעת לעת על

השירותים וההטבות המפורטים בתקנון התכנית, המתאר את תכנית שירותי 

הבריאות הנוספים ואת זכויותיהם וחובותיהם של עמיתי התכנית. השירותים 

לית הניתנים במסגרת התכנית )לרבות מסלולי ההטבה, גובה השתתפות הכל

פי החלטת -וגובה ההשתתפות העצמית( עשויים להשתנות מעת לעת על

 הכללית. 

ובכל יתר  נספח א'ב אספקת שירותים ומוצרים בתחום האופטיקה כמפורט -"השירות" 

 זה. הסכםתנאי 

 " מושלם פלטינום"עמית 

 -או "עמית"

נשוא  פלטינום וזכאי לשירותים מושלםחבר הכללית, המשתתף בתכנית 

 התכנית. תקנוןבהתאם ל ם זההסכ

 "החנויות" או 

 -"חנויות הספק" 

 זה.  להסכם נספח ד'כתובתן מפורטת באשר הספק חנויות חנות או 

   .1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"א "החוק"

עומד  , אשראופטומטריההלעסוק באופטומטריה לפי חוק תקף  רישיוןבעל  "אופטומטריסט"

 באים:ה המצטבריםבתנאים 

כל אחת  מהלךעסק באופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף בהוא  (3)

  .2020-ו 2019, 2018 מהשנים

 ראיה בדיקות 50 לפחות ביצע הוא 2020-ו 2019, 2018 אחת מהשנים בכל (4)

 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילד, "זה"ק בס. בשנה לילדים

 שנים.

 

עומד  האופטומטריה, אשר לעסוק באופטומטריה לפי חוק תקףרישיון  בעל "אופטומטריסט בכיר"

 בתנאים המצטברים הבאים:

כל אחת  במהלךהוא עסק באופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף  (4)
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 .2020-ו 2019, 2018, 2017, 2016 מהשנים

  ראיה בדיקות 100 לפחות ביצע הוא 2020-ו 2019, 2018 אחת מהשנים בכל (5)

 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילדבשנה. בס"ק זה, " לילדים

 שנים. 

בדיקות  10ביצע )במצטבר( לפחות  הוא 2020-ו 2019, 2018 השניםבמהלך  (6)

ראיה ו/או התאמות של משקפי ראיה )על פי מרשם שהונפק על ידי רופא 

ו/או  איה דו עינית אבנורמליתעיניים( לילדים, שבהן האבחנה הייתה של ר

ו/או  פתולוגיות שדורשות הפניהו/או  פדיאטרית בדיקהו/או  ראיה ירודה

 עדשות מגע קשות ו/או התאמת ליקויים אוקולריים שאינם בגדר הנורמה

מי  -" ילדבס"ק זה, " מולטיפוקל.ו/או  עדשות ביפוקלו/או התאמת 

 שנים. 18שבמועד הבדיקה ו/או ההתאמה טרם מלאו לו 

 

 נספחים .2

 לתי נפרד מהסכם זה:הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק ב 2.1     

מתחייב לספק בהתאם  רשימת השירותים והמוצרים אשר הספק -' נספח א 2.1.1          
 להוראות הסכם זה וטבלת המחירים. 

 אישור רו"ח/עוה"ד של הספק בדבר מורשי החתימה של הספק.  -' נספח ב 2.1.2          

העתק מאומת של אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ  - 'נספח ג 2.1.3          
 . 1976 -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ובמס הכנסה לפי חוק 

 רשימת חנויות הספק. -' נספח ד 2.1.4          

 קריטריונים מקצועיים נדרשים.  -' נספח ה 2.1.5          

 .כתב אחריות -' ונספח  2.1.6          

 .נוהל ביצוע בדיקות –' זנספח  2.1.7          

 מפרט שילוט. –נספח ח'  2.1.8          

 אישור בדבר קיום ביטוחים. –נספח ט'  2.1.9          

 נוסח ערבות בנקאית. – נספח י' 2.1.10          

 גנת מידע.ה – 'יא נספח 2.1.11          

הנספחים המפורטים לעיל, יחד עם הסכם זה, יכונו להלן ביחד ולשם הקיצור: 
 ".ההסכם"
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 מהות ההתקשרות ותנאים כלליים  .3

בכפוף להתקיימות כל יתר תנאי הסכם זה, הספק מתחייב ליתן את השירותים  3.1     
ים ולכל יתר תנאי הסכם אשר יהיו מעוניינים בכך, בהתאם למחיר התכנית לעמיתי

 . זה

מכילה את כל השירותים אשר הצדדים הסכימו, במועד  נספח א'רשימת השירותים ב 3.2     
. רשימת השירותים הנה התכנית ידי הספק לעמיתי-חתימת הסכם זה, כי יסופקו על

שירותים שאינם כלולים ספק לעמיתי התכנית רשימה סגורה והספק מתחייב שלא ל
, תיעשה אך ורק על נספח א'טים ב. הוספת שירותים נוספים על אלו המפורנספח א'ב

 ובכתב בין הצדדים. פי הסכמה מראש 

וכי ידוע לספק, כי ההתקשרות נשוא הסכם זה מהווה התקשרות מסגרת בלבד  3.3     
של הפניות לספק )אם בכלל(, ולא למספר  אמתחייבת למספר כלשהואינה כללית ה

נשוא רותים השי רכישתאשר יפנו או יופנו אל הספק ל עמיתי התכנית של אכלשהו
הספק מוותר  )אם בכלל(, בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה.הסכם זה 

, שירותיםעל כל טענה או תביעה או דרישה בהקשר זה, לרבות בקשר לכמות ה
 בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה. פם,או היק םתדירות

קשר בהסכם דומה או מקביל הכללית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להת 3.4     
עם צד שלישי כלשהו למתן שירותים דומים, זהים או תחליפיים לשירותים 

, כולם או חלקם. התקשרה הכללית עם צד שלישי אחר או נוסף נספח א'המפורטים ב
לשם מתן השירותים או חלק מהם, לא יהווה הדבר באופן כלשהו הפרה של הסכם זה 

ועו של הסכם זה במשך כל תקופת ההסכם, ומוותר והספק יהיה מחויב בהמשך ביצ
על כל טענה או דרישה או תביעה בעניין זה. בכל מקרה, אין בהוראות הסכם זה על 

 מנת להקנות לספק בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כי:

המקצועיות הנדרשים לצורך מתן הנו בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון, המיומנות ו 4.1     
השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות הנלוות על פי הסכם זה, וכי אין כל מניעה 

פי הסכם זה -להתקשרותו של הספק בהסכם זה או לביצוע התחייבויות הספק על
ובידיו כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות וההסמכות הנדרשים לצורך מילוי כל 

 כם זה. התחייבויותיו לפי הס

בהיקף ובאיכות הוא יעמיד לבחירת כל עמית זכאי מגוון רחב ומספיק של מסגרות  4.2     
כפי שיאושרו על ידי הכללית, אותם יוכל העמית הזכאי לרכוש מבלי לשלם כל תמורה 
שהיא )כלומר, מוצרים שמחירם יהא בגובה חלק הכללית בתוספת חלק הספק, 

למען הסר ספק, מובהר  "(.עוגןרי המוצ; להלן: "נספח א'כהגדרת מונחים אלו ב
מסגרות מדגמים  50בזאת כי הספק יעמיד בכל חנות, לבחירת כל עמית זכאי, לפחות 

מסגרות מדגמים שונים  200וכן לפחות  0-10שונים של מוצרי עוגן המיועדים לגילאים 
הספק יחזיק מספר צבעים מכל דגם.  .11-18של מוצרי עוגן המיועדים לגילאים 

 הספק יעמיד בכל חנות מבחר שווה של מסגרות פלסטיק ומסגרות ממתכת. בנוסף,

ת, מספר מספיק מכל אחד הוא יחזיק בכל רגע נתון, כמלאי קבוע בכל אחת מן החנויו 4.3     
 מליץ, יאת כל מגוון מוצרי העוגן( -+ 6/2עד שהינו )עמית לכל הוא יציג  .ממוצרי העוגן
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אחד ללא כל תמורה שהיא, והכל  עוגןר את זכאותו לקבל מוצ עמיתויסביר ל עליהם,
 .כפי שיהיו מעת לעת –ובכפוף לתנאי התכנית בהתאם 

לרכוש שדרוגים עבור מוצרי  -+ 6/2עד שהינם הוא לא ישדל את העמיתים הזכאים  4.4     
. מבלי לגרוע שלא לצורך עוגןאו לרכוש מוצרים אחרים שאינם מוצרי ה עוגןה

החנויות, בנפרד, אחוז העמיתים הזכאים  מכלליות האמור לעיל, הרי שבכל אחת מן
)ללא כל שדרוג שהוא( מתוך כלל העמיתים  עוגןשירכשו את מוצרי ה -+ 6/2עד שהינם 

)להלן:  אחוזים( בעים)ש 70-יהא לא פחות מ בחנות משקפי ראיההזכאים שירכשו 
 "(.אחוז המינימום"

שוק ראשוני, ולבדיקה יובהר, כי אחוז המינימום נקבע על ידי הכללית בשים לב לסקר 
המפורטים בנספח א'  שירותים וטבלת המחיריםהרשימת מקצועית, אשר הצביעו כי 

להסכם זה תאפשר לספק להציע מגוון רחב ואיכותי של מוצרי העוגן, באופן אשר לא 
 יצריך או יצדיק כל שדרוג שהוא. 

ודעה . הכללית תמסור לספק העת לעתעמידתו של הספק בתנאי סעיף זה תבחן מ
 מתאימה בכל מקרה בו ימצא כי הספק הפר את הוראות סעיף זה. 

ימצא כי הספק הפר את הוראות סעיף זה, בין אם ביחס לחנות אחת ובין אם ככל ש
החל ממועד מסירת , הרי ש)אם הספק הוא רשת חנויות( ביחס ליותר מחנות אחת

 אחוזים (וחמישהשבעים ) 75-אחוז המינימום לההודעה בדבר ההפרה כאמור, יגדל 
 "(.המעודכן אחוז המינימום)להלן: "

אחוז העמיתים , בין אם רצופות ובין אם לאו, כי בחינותימצא, במהלך שתי אם 
מתוך כלל , בחנות כלשהי)ללא כל שדרוג שהוא(  עוגןהזכאים שרכשו את מוצרי ה

 )מבלי שרכשו באותה קניה אף חנותאותה ב משקפי ראיההעמיתים הזכאים שרכשו 
את מוצרי העוגן( נמוך מאחוז המינימום )לרבות מאחוז המינימום המעודכן(, תהא 
הכללית רשאית, אך לא חייבת, לגרוע את החנות מרשימת חנויות הספק נשוא הסכם 
זה, או, לחילופין, להביא לסיומו המיידי של ההסכם בכללותו )ביחס לכלל חנויות 

 הספק(, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כי הכללית תהא רשאית להקטין את אחוז המינימום בכל עת שתמצא  ,ר בזאתמובה
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יהיה רשאי להביא בפני  לנכון לעשות כן.

הכללית אסמכתאות מתאימות, המוכיחות, לשביעות רצונה, כי אחוז המינימום אשר 
וונטי לאזור הגיאוגרפי בו נקבע בהסכם זה הינו גבוה ביחס לאחוז המינימום הרל

פועלת חנות הספק. הכללית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להקטין את אחוז 
 המינימום במקרה כאמור, ככל שתמצא לנכון, בשיעור אשר תקבע.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם וכי הכללית מייחסת 
כי השירותים ניתנים באופן מקצועי ולרווחת  לו חשיבות מרובה על מנת להבטיח

 עמיתיה. בכוונת הכללית להקפיד על עמידה דווקנית של הספק בהוראות סעיף זה.

בהתאם בין היתר עמידת הספק בתנאי סעיף זה תיבחן ותימדד על ידי הכללית, 
לנתונים שיימסרו לכללית על ידי הספק ושעל פיהם תחושב התמורה המגיעה לספק 

 ללית.מאת הכ
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה בו ימצא כי באחת  4.5     
או לרכוש  עוגןלרכוש שדרוגים עבור מוצרי המחנויות הספק שידל הספק עמית זכאי 

, או בכל מקרה בו הספק לא המליץ שלא לצורך עוגןמוצרים אחרים שאינם מוצרי ה
שת מוצרי העוגן, תהא הכללית רשאית בפני עמית זכאי אשר ביקר בחנות על רכי

לגרוע את אותה חנות מרשימת חנויות הספק נשוא הסכם זה, או לחלופין להביא 
לסיומו המיידי של ההסכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לחלט את הערבות 

 הבנקאית אשר נמסרה על ידי הספק, והכל בכפוף לשמיעת טענותיו של הספק. 

 בי כל מוצר ומוצר, תג מחיר ברור וקריא. הוא יציג בחנותו, על ג 4.6     

לצורך מתן השירותים,  נדרש על פי החוק פיקוח או הפניה של רופאבמקרים בהם  4.7     
מבלי לגרוע מהאמור יופנה העמית לקבלת טיפול או בדיקה אצל רופא עיניים מוסמך. 

 לעיל, מובהר בזאת כי הרחבת אישונים לא תבוצע על ידי אופטומטריסט.

אשר ידי נותני השירותים -רק על לעמיתי התכנית יינתנו הסכם זה שואנהשירותים  4.8     
הינם אופטומטריסטים או אופטומטריסטים בכירים, כהגדרת מונחים אלו לעיל,  

 תחילת, טרם הכללית ידיעביר לי הספק. ובכתב מראש הכללית ידי על אושרו אשר
 אחדשל כל  מתן השירותים, רשימה שמית בצירוף אישורי ההסמכות והתעודות

( לעדכן את כללית 1נותני השירותים מטעמו בהתאם להסכם זה. הספק מתחייב )מ
כללית מראש ה( לקבל את הסכמת 2בדבר גריעה של נותן שירותים מהרשימה; )

 ובכתב להוספת נותן שירותים נוסף מטעמו לרשימה.

עמית כחלק ממתן השירותים לעמיתים הזכאים, וללא כל תמורה שהיא, תיערך לכל  4.9     
או בדיקת ראיה בחנות. בדיקה זו תיערך על ידי אופטומטריסט   המקבל שירותים

אשר אושר על ידי הכללית מראש אופטומטריסט בכיר, כהגדרת מונחים אלו לעיל, 
   להסכם זה. 'זנספח ובכתב. הבדיקה תבוצע בנוהל המצורף כ

זה ובביצוע אין כל מניעה להתקשרותו של הספק בהסכם זה ובחתימתו על הסכם  4.10     
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על 

 פי ההסכם או על פי דין.

בידיו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו  4.11     
דרושים על פי כל דין לניהול עסקו ולאספקת השירותים כאמור וביצוע מלוא 

על פי ההסכם ונספחיו, והוא אחראי לכך שכל האישורים, ההיתרים  התחייבויותיו
והרישיונות הנדרשים, יישארו בתוקף לאורך כל התקופה בה הסכם זה יהיה בתוקף. 
כמו כן, במשך כל תקופת ההסכם ימלא הספק אחר הוראות כל דין הקשור בשירותים 

 ובאספקתם, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת.

ק עומדת ללא יוצא מן הכלל בכל התנאים, הדרישות כל אחת מחנויות הספ 4.12     
 .נספח ה'והקריטריונים המקצועיים הנדרשים הקבועים ב

להסכם זה מהווים תמורה סופית, מלאה ומוחלטת  נספח א'המחירים הנקובים ב 4.13     
להתחייבויותיו עפ"י הסכם זה וכוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו במלואן 

היינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור בהסכם כאמור בהסכם זה, ולא ת
 .נספח א'מעבר לתמורה הקבועה ב
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, אם בכלל, שירותיםכללית במחיר ההידוע לספק שסוגיית שיעור ההשתתפות של  4.14     
כללית תהא הכללית. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנתונה לשיקול דעתה הבלעדי של 

ות את שיעור ההשתתפות שלה, לרבות בדרך לשנ -בכפוף להוראות כל דין  –רשאית 
א של ביטול ההשתתפות לחלוטין, מעת לעת ובכל עת, ללא צורך במתן הסבר כלשהו

כללית תיתן הוהספק מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה בהקשר זה.  לספק
ימים במקרה של שינוי בשיעור ההשתתפות שלה במחיר  15לספק הודעה מראש בת 

כללית, הרת ספק, יובהר, כי לא יהיה בשינוי שיעור ההשתתפות של להס. יםשירותה
ל הפחתה בשיעור כמפורט לעיל, כדי לשנות מהתמורה הכוללת המגיעה לספק )כך שכ

 בסכום זהה, ולהפך(.  העמיתתביא להעלאת השתתפות  כלליתההשתתפות של ה

ין, לשנות ו/או ידוע לו, והוא מסכים, כי הכללית תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל ד 4.15     
לעדכן בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את רשימת השירותים 

את גובה ההשתתפות העצמית של  התכנית(, את תקנון בנספח א')כאמור בטבלה ש
והוא מתחייב, באופן בלתי חוזר, להתאים עצמו ולפעול בהתאם לכל שינוי  יםעמיתה

מכך, זאת מיד שיודע לו אודות השינוי ו/או  ו/או עדכון כאמור על כל הכרוך והנובע
 העדכון כאמור.

הזכות הנובעת מכח הסכם זה להיכלל ברשימת מכוני  ידוע לו, והוא מסכים, כי 4.16     
לעמיתי  האופטיקה שבהסדר המורשים ליתן שירותים מקצועיים בתחום האופטיקה

מת הסכם הינה אישית, צמודה לכל חנות בכתובתה הנוכחית נכון למועד חתי התכנית
ככל שהספק יבקש להעתיק את חנותו לכל כתובת אחרת, זה ואינה ניתנת להעברה. 

, אלא אם כן הכללית אישרה מראש ובכתב תתבטל זכותה של החנות מכח הסכם זה
את ביצוע ההעתקה. ידוע לספק, כי הכללית לא תהא חייבת לאשר כל בקשה כאמור 

יין זה לפי שיקול דעתה הבלעדי ככל שתונח בפניה והיא תהא רשאית לנהוג בענ
 והמוחלט.

הוא יספק את השירותים לעמיתים זכאים, אשר יבחרו לרכוש את השירותים  4.17     
. הספק נספח א'מהספק, בהתאם למחירים המוסכמים בין הספק לכללית, כמפורט ב

מתחייב, כי עבור קבלת השירותים לא יידרשו העמיתים הזכאים לשלם לספק או למי 
וסף כלשהו מעבר להשתתפות העצמית כפי שתהא קבועה מעת לעת מטעמו תשלום נ

ההתחייבות כאמור חלה גם על  )לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הכללית.
, באופן ל ידי הספק בשגרה כחלק בלתי נפרד מהשירותהניתנים עשירותים נלווים 

 כאמור.  םנלווי שירותיםשהספק לא יגבה תשלום נוסף כלשהו מעמיתים זכאים עבור 

עמית  ינוה הלקוח , אםיםאליו בקשר עם מתן השירותאשר יפנה ל כל לקוח הוא ישא 4.18     
במערכת המחשוב של ככל שיתברר לספק )לאחר בדיקת הזכאות  .פלטינום מושלם

כי הלקוח הינו עמית זכאי, יציג הספק בפני העמית הזכאי את מוצרי העוגן,  (הכללית
 4.4בות, אך מבלי לגרוע, בהתאם להוראת סעיף ויפעל בהתאם להוראות הסכם זה, לר

 לעיל.

אם הספק או מי מטעמו סיפק שירותים למאן דהו מבלי שוידא קודם לכך כי אכן  4.19     
קיים לכך אישור זכאות במערכת המחשוב של הכללית וכי אותו מאן דהו עומד בכל 

, ישא הספק בעצמו במלוא עלות התכניתהצריכים לכך כאמור בתקנון  התנאים
ירותים אשר סיפק באותו מקרה, ובכל מקרה הכללית וכן כל מי מטעמה לא יהיו הש

 חייבים לשאת בתשלום כלשהו בגין השירותים כאמור. 

הן מבפנים והן מבחוץ, בשלטים אחידים על חשבונו, הוא ישלט את החנויות,  4.20     
, וזאת בהתאם למפרט השילוט הלוגו המעודכן של מושלם פלטינוםהנושאים את 

 . 'חנספח להסכם זה ומסומן כ המצורף
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, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הכלליתמיקומו ייקבעו ו ,צוב השילוט, תוכנועי
 ובכפוף לתנאים הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים של כל אחת מהחנויות.

על מנת ליצור אחידות במראה השלטים, מתחייב הספק לרכוש את השילוט מספק 
 "(.ספק השילוטדין, על ידי הכללית )להלן: " אשר ייבחר, בהתאם להוראות כל

האחריות השלמה, המלאה והבלעדית לשאת בתשלום בגין מובהר, למען הסר ספק, כי 
 )לרבות תשלום אגרת שילוט( ם של השלטיםואחזקת ם, התקנתםרכישתעיצובם, 
נושאת בכל אחריות שהיא באופן ישיר או עקיף אינה הכללית הספק, וכי  תהא של
או מחדליו של ספק השילוט, לרבות, אך מבלי לגרוע, לאיכות השלטים ו/או למעשיו 

מוותר על כל טענה או תביעה או דרישה כלפי  ספקההשירותים של ספק השילוט. 
, ומתחייב לשאת בתשלום לספק השילוט כאמור בהתאם הכללית בהקשר זה

 למחירים ולתנאי התשלום אשר ימסרו לו על ידי הכללית. 

סכם, כי שילוט החנויות, כמפורט לעיל, יתבצע באופן מיידי, כאשר עם מובהר ומו
חתימת הספק על מפרט השילוט, תעביר הכללית לספק השילוט, בשם הספק, הזמנת 

 עבודה לשילוט החנויות, וזאת בהתאם למפרט השילוט. 

זה תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים  סעיףהספק יבצע את האמור ב
ספק השילוט, ויפעל כמיטב יכולתו על מנת להשלים את כללית ובדבר אצל ההנוגעים 

 שילוט החנויות בהקדם האפשרי. 

יום מתום החודש בו הותקן השילוט בחנות  30התשלום לספק השילוט יבוצע בתוך 
"(. הספק יבצע את התשלום באמצעות המחאה מעותדת )צ'ק דחוי( 30)"שוטף+

ימסר לספק השילוט מיד בתום התקנת השילוט לפקודת ספק השילוט. ההמחאה ת
 בחנות, ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

 כל המוצרים שיימכרו לעמיתים זכאים לפי הסכם זה יעמדו בתקנים ישראלים 4.21     
ובינלאומיים מקובלים, כפי שתקבע הכללית מעת לעת. לפי דרישת הכללית, הספק 

כולל פירוט של התקנים של כל מוצר  יציג בפני הכללית נתונים לגבי איכות המוצרים,
  ומוצר.

במהלך תקופת ההתקשרות הכללית תהא רשאית לקדם  ידוע לו, והוא מסכים, כי 4.22     
של הכללית בתחום האופטיקה. במקרה  Private Label)ולהחדיר מותג פרטי )

כאמור, הספק ישתף פעולה ככל הנדרש עם הכללית וימכור את כל מוצרי המותג 
ו, בין אם כמוצרי עוגן ובין אם בכל מתכונת אחרת כפי שיסוכם בין הפרטי בחנויותי

 הצדדים.

לצורך ביצוע בדיקת הוא ידאג לחיבור החנויות למאגר מידע אינטרנטי של הכללית  4.23     
. חיבור החנויות למאגר המידע כאמור ייעשה בהתאם לדרישות זכאות מקוונת

. הספק ישא בעלות הכללית, לרבות דרישה לחתימה על כתבי סודיות מתאימים
החיבור ועלות רכישת המוצרים וציוד הקצה שיידרשו לשם החיבור כאמור. כמו כן, 
הספק יהיה אחראי לרכישת והתקנת התשתית המיחשובית והתקשורתית שתידרש 

 לשם החיבור למאגר המידע כאמור. 

 להסכם זה הינה בבעלותו המלאה של הספק נספח ד'כל אחת מהחנויות המנויות ב 4.24     
בזאת כי חתימת ספק על  מובהרינה כוללת חנויות המצויות בשליטת זכיינים. וא

התייחסות לחנויות המצויות בשליטת זכיינים וכי כל זכיין  תכלולהסכם זה לא 
 .זה הליך במסגרת הכללית עם עצמאי באופן להתקשר מחוייב
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של הוא מתחייב, כי בכל עת יהיה ברשותו ובבעלותו המלאה מלאי קבוע ומספיק  4.25     
 להסכם זה, הניתנים להספקה מיידית. נספח א'מוצרים מהסוגים המפורטים ב

הוא ומי מטעמו, לרבות האופטומטריסטים המועסקים על ידו, ישתפו פעולה עם  4.26     
הכללית וישתתפו בימי עיון, השתלמויות וכנסים הרלוונטיים לשירותים נשוא הסכם 

 זה, ככל שיתבקשו וללא כל תוספת תמורה. 

ע לכללית, בכתב, ללא דיחוי, על כל תלונה אשר תתקבל אצלו או אצל מי הוא יודי 4.27     
מטעמו בקשר עם השירות אשר ניתן לעמיתים על ידי הספק בהתאם להוראות הסכם 
זה. פנה העמית בכתב אל הספק, יצרף הספק את העתק פניית העמית אל הודעתו 

   לכללית כאמור.

ומות מטעם הכללית בכל הקשור לאופן הוא מביע הסכמתו לביצוע בדיקות ובקרות יז 4.28     
מתן השירותים הניתנים על ידי הספק מכוח הסכם זה, וזאת לרבות בדרך של סקר, 
שאלון, בדיקה טלפונית וכן בכל דרך אחרת לרבות בחינת אופן מתן השירותים בפועל 
על ידי נציג סמוי או גלוי מטעמה כולל הצגת מסמכים עפ"י דרישה. אם נרכשו או 

התחייבות לרכוש שירותים במסגרת בדיקה של לקוח סמוי ישיב הספק את  התבצעו
סכומי הכסף האמורים או יבטל את העסקאות אשר נעשו במסגרת בדיקת הלקוח 

ידי הספק )ככל שסופק( במסגרת זאת. -הסמוי בכפוף להשבת כל מוצר אשר סופק על
ת או על מוצרי האמור לעיל לא יחול על מוצרי אופטיקה המותאמים בהתאמה אישי

מביע, באורח  הספקמדף ושבוצע בהם שינוי לפי דרישה. אופטיקה שאינם מוצרי 
מוחלט ובלתי חוזר, את הסכמתו להצגת דו"חות כספיים וכן כל מסמך אחר ככל 

  כהגדרתו להלן. מבקרשיידרש על ידי ה

הוא מתחייב לספק את השירותים בהתאם לתנאים ולכללים )לרבות תנאי וכללי  4.29     
 .התכניתפי שייקבעו מעת לעת בתקנון אות( כהזכ

הוא מתחייב שלא להזכיר בכל דרך שהיא, בין בעצמו ובין באמצעות כל גורם הפועל  4.30     
מטעמו או עבורו, את שמה של הכללית או את שמה של תכנית מושלם פלטינום, ולא 
לעשות שימוש בסימן מסחרי כלשהו השייך לכללית, אלא אם כן קיבל אישור מראש 

 כתב לכך ובהתאם לתנאים ולפרטים שנכללו באותו אישור.וב

₪  5,000 יפחת אלגרוע מהאמור, הספק מתחייב לפרסום שנתי בתקציב של מבלי 4.31     
)לשנה( בעיתונות מקומית או במדיה מקומית אחרת. הפרסום יעשה על פי הנחיות 

 . בובכת מראש בכללית הרלוונטיים הגורמים עם ובתיאום הכלליתשיועברו באמצעות 

כל אחת מחנויות הספק תהא  -אלא אם אושר אחרת על ידי הכללית, מראש ובכתב  4.32     
 , בשעות שלא תיפחתנה  מן המפורט להלן:(ימי חגבלמעט ימים בשבוע ) 6פתוחה 

)מותרת הפסקה אך ורק בין השעות  19:00בבוקר ועד  9:00ה' משעה  – בימים א'
פק, שבו פעילות החנות יכולה , למעט ביום אחד, לפי בחירת הס(16:00-ל 14:00

 ברציפות. 13:00ועד השעה  9:00ביום ו' וערבי חג משעה  ;14:00להסתיים בשעה 

הספק מתחייב בזאת כי אופטומטריסט אשר אושר על ידי הכללית במסגרת הסכם זה 
 וכי  יהא נוכח בחנות בכל אחת משעות הפתיחה, התכניתלצורך מתן שירות לעמיתי 

וסברו לו והוא יפעל על י התכניתבמהלך תהליך המכירה לעמית  הפעולות ההכרחיות
בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: בדיקת זכאות וקבלת אישור ] פיהן

הקבלה  האישור; סריקת אישוראישור קבלה ללקוח והחתמתו על הדפסת מהכללית; 
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מצעות החתום, וחשבונית המס; קישור המסמכים לתביעה ושליחתם לכללית בא
 .[המערכת הממוחשבת

 ואשר יפנו אלי התכניתודיע לעמיתי י עם סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, הספק 4.33     
 ,, על כל הכרוך והנובע מכךהתכניתמשמש עוד כספק שירות מורשה של  וא אינוכי ה

וימנע מאזכור  ,פלטינום מושלםהכללית ו/או לבין  וסימן המקשר בינשלט או כל יסיר 
 .מטעמו בכל דבר פרסומת או תוכן שיווקי פלטינום מושלםללית ו/או הכשמה של 

אך ורק בהתאם להוראות הסכם זה. בכל  התכנית לעמיתי את השירותיםהוא יספק  4.34     
יותר מהמחיר הנקובה כללית נגבה מחיר גבוה האו מזכאי מקרה בו יתברר, כי מעמית 

דרישת ללית, לפי ישיב הספק לעמית הזכאי או לכמכל סיבה שהיא, , בהסכם זה
שהיה אמור להיות משולם בין הסכום , את הפער שבין מה ששולם בפועל לכללית

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

ת, וכי ות מהותייוהתחייבו ןת הספק לפי סעיף זה היניומובהר ומוסכם כי התחייבו 4.35     
על עצמה לפחות פעמיים אשר תחזור , ות סעיף זההפרה חוזרת ונשנית של הורא

ופת ההסכם חרף התראות הכללית, תחשב כהפרה יסודית אשר תקנה במשך תק
לכללית את הזכות להביא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לביטול המיידי של ההסכם 

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה על פי כל דין או הסכם.

 

 אחריות לשירותים .5

עבור השירותים  בכל החנויות אחריות מלאהפלטינום מושלם עניק לעמיתי הספק י 5.1     
"תקופת )להלן:  חודשים לפחות ממועד הרכישה 6ידו, זאת למשך -אשר יסופקו על

 להסכם זה. 'ונספח (, והכל בהתאם להוראות כתב האחריות המצורף כהאחריות"

, להסכם זהנספח ד' המפורטות ב האחריות תהיה ניתנת למימוש בכל חנויות הספק 5.2     
ה נרכש המוצר לראשונה או החנות בה תוקן ללא תלות כלשהי בחנות בובהן בלבד, 

 המוצר בעבר )ככל שכבר בוצע בו תיקון(.

האחריות תכלול את תיקון המוצר ללא עלות כלשהי לעמית, לרבות החלפה של  5.3     
המוצר הפגום במוצר חדש וזהה, ללא עלות נוספת כלשהי, בכל מקרה בו לא ניתן 

 מושלםי התאמה במוצר שסופק לעמית באופן סביר לתקן מוצר פגום או שהתגלתה א
. למען הסר כל ספק, האחריות אינה להלן 7.8, והכל בתנאים כמפורט בסעיף פלטינום

  במהלך תקופת האחריות. עדשות בכל מקרה של שינוי במרשם כוללת החלפה של 

 'ונספח כתב אחריות, בנוסח המצורף כ התכניתמוצר שיימכר לעמית  הספק יצרף לכל 5.4     
ובו פרטים מלאים לגבי האחריות ולגבי זכאותו של העמית לתיקון או  להסכם זה,

 .החלפה של כל מוצר שיתגלה כפגום או בלתי מתאים

 

 תקופת ההסכם .6

מיום שניתנה וזאת החל  08/08/2023עד ליום ההתקשרות על פי הסכם זה הינה  6.1     
ים וקיום התנאים המקדמיאישור צירופו לרשימת החנויות הודעה בכתב לקבלן על 

האמורים במכתב הזכייה והסכם זה, אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על ידי 
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בהתאם  כלליתלפי המאוחר מבין השניים, אלא אם בוטל קודם לכן על ידי ה כלליתה
 "(.תקופת ההסכםלהוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין )להלן: "

להביא הסכם זה לידי הכללית תהיה רשאית מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה,  6.2     
וראות כל דין סיום מיידי בכל מקרה בו היא תהיה מחויבת לעשות כן בהתאם לה

. הופסק ההסכם בהתאם לסעיף זה, לא תהיה לספק עילת תביעה ורשות מוסמכת
 כלשהי נגד הכללית או מי מטעמה.

נמשך בפועל מתן השירותים לאחר תום תקופת ההסכם, לפי העניין, מסיבה כלשהי,  6.3     
 15היה הכללית רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים בהודעה מראש של ת

)חמישה עשר( ימים, והספק מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה, לרבות 
 טענה כי בהמשך מתן השירותים בפועל היה משום הארכת תקופת ההסכם.

 

 רכישת השירותים ואספקתם .7

דים עפ"י הסכם זה הינו מתן הודעה בכתב של תנאי לתחילת ביצוע התחייבויות הצד 7.1     
"הודעת )לעיל ולהלן:  ם להתקשרות בין הצדדיםהכללית בדבר התקיימות התנאי

( ועד אותו מועד לא תהיה לכללית התחייבות כלשהי כלפי הספק אשר התחלה"
מוותר על כל טענה בהקשר זה. ניתנה הודעת התחלה, הספק יהא ערוך היערכות 

( חמישה עשר) 15 -ותים בחנויות נשוא הסכם זה בתוך ולא יאוחר ממלאה למתן השיר
 יום.

התחלה, ישלם הספק לכללית, בגין כל אחת ואחת מן החנויות, דמי ניתנה הודעת  7.2     
דמי )להלן: "₪ ( מאות ושש אלפיים שלושת) 3,600רישום וניהול חד פעמיים בסך של 

חשבוניות מס. מע"מ יתווסף  הכללית הינה מלכ"ר ואינה מוציא "(. מובהר, כירישום
תוציא הכללית לספק חשבונית  אמורבמקרה כו לדמי הרישום אם תחול חובה שכזו

 מתאימה.

הספק מתחייב, כי ימסור לכללית כל מידע, מסמך, אישור, רישיון, או היתר, מכל מין  7.3     
וסוג שהוא, אשר תדרוש הכללית לצורך עריכת הבדיקות הנדרשות לפי שיקול דעתה 

 הות יצרני המוצרים ואיכות המוצרים.לגבי ז

יהיו באיכות ובטיב מעולים ובהתאם  על פי הסכם זההמוצרים שיסופקו לעמיתים  7.4     
לדרישות כל דין ו/או תקן ו/או הוראה ו/או הנחיה ישימים. מובהר בזאת, כי בין 

המוצרים המוצעים על ידי תבצע מפעם לפעם בקרות על מנת לוודא כי היתר, הכללית 
 ECתקן אירופי  -עמדו בכל אחד מן הקריטריונים המפורטים להלן: מסגרות י הספק

MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC  או כל תקן בינלאומי אחר
או אמ"ר; עדשות  FDAאו  CE –שיאושר על ידי הכללית כשווה ערך; עדשות מגע 

 . FDAאו  CEתו תקן ישראלי או  -למשקפיים 

ומן בפתקית הנושאת את הלוגו המעודכן של "מושלם כל אחד ממוצרי העוגן יס 7.5     
פלטינום". עיצוב הפתקית, גודל הפתקית ותוכנה ייקבעו בהתאם להנחיות הכללית. 

מוצרי העוגן יוצגו בתצוגה נאותה,  .כלליתעל חשבון ה ואספקתה תהאהכנת הפתקית 
 בדומה ליתר המוצרים המוצגים בחנות.  

המותאמים בהתאמה  מוצרי אופטיקה למעט)הספק יחליף כל מוצר שנרכש ממנו  7.6     
מוצרי אופטיקה שאינם מוצרי מדף ושבוצע בהם שינוי לפי דרישות ו/או אישית או 

ומוחזר אליו כשהוא באריזתו המקורית וללא כל פגם, בכפוף להצגת ( צרכי העמית



24 

 

 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

)ארבעה עשר( יום ממועד הרכישה  14והכל ובלבד שהמוצר הוחזר לספק בתוך קבלה, 
. ככל שיבקש וך כל מועד אחר כקבוע בהוראות הדין, לפי המאוחר מבין השנייםאו בת

, זה יינתן לו בהתאם ביחס לסכומים ששולמו על ידו העמית הזכאי החזר כספי
להוראות כל דין ורשות מוסמכת. במקרה של ביצוע החלפה, על הספק לדווח לכללית 

לשמור ברשותו תיעוד מלא בהקדם האפשרי וללא כל דיחוי על ביצוע ההחלפה וכן 
ומפורט של כל החלפה שנעשתה על ידו )הכולל, בין היתר, פרטים על המוצר המוחלף, 

 המוצר המחליף וכל פרט נוסף ככל שיידרש על ידי הכללית(. 

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי החובה והאחריות המלאה לטפל בתלונות של  7.7     
ון חלה על הספק ועל הספק בלבד. בכל עמיתים זכאים ובמקרים של אי שביעות רצ

מקרה שבו הוחזר לספק מוצר שנרכש על ידי עמית זכאי מבלי שנלקח תמורתו כל 
מוצר חלופי, הספק יהא מחויב להודיע על כך לכללית ולסגור את התביעה שנפתחה 

 בגין המוצר שהוחזר.

ים הספק יהא אחראי לאיכות המוצרים ויחליף את כל המוצרים הפגומים באחר 7.8     
)שבעה( ימים מהיום  7תחתם, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה שהיא, וזאת בתוך 

שהפריטים הפגומים נמסרו לו על ידי העמית הזכאי  שרכש אותם, ובלבד ושלא עברו 
מיום רכישתם )או כל פרק זמן גדול יותר בהתאם לאחריות הניתנת בגין  יום 14-מעל ל

 משימוש בלתי סביר בפריט.כל פריט( ושאין המדובר בפגם אשר נובע 

למען הסר ספק, אחריותו המלאה והבלעדית של הספק לביצוע התחייבויותיו על פי  7.9     
הסכם זה, לרבות בהתייחס לאיכות השירות, לא תיגרע בכל צורה ו/או אופן שהוא 

 במקרה בו הספק נעזר בצד ג' כלשהו בקשר עם  התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ה רשאית להורות לספק בכל עת לספק מחדש, על חשבונו, כל הכללית ו/או מי מטעמ 7.10     
כמות מן המוצרים שרכשו עמיתים זכאים ושאיכותה לא הייתה לשביעות רצונה או 
בניגוד לתנאי ההסכם, ליטול בחזרה את הפריטים הפגומים ולזכות את הכללית 

 בגינה.

, תהיה אספקת השירותים, איכותם והתאמתם לדרישות הכללית ו/או מי מטעמה 7.11     
שימונה ע"י המזמין )כהגדרתו להלן( אשר ישמש כנציגה של  מבקרנתונה לפיקוחו של 

הכללית ויהיה מוסמך להכריע מטעמו בכל שאלה שתתעורר בקשר עם ביצוע הסכם 
 זה.

הספק יספק את המוצרים לעמיתי מושלם פלטינום הזכאים בצירוף נרתיק מטעמו  7.12     
של מושלם פלטינום או כל סימן אחר של  בשקיות ממותגות הנושאות את הלוגווכן 

הכללית, תוך סימון המוצר במדבקה הנושאת את אותו סימן. כמו כן, יסופקו 
האביזרים ם על ידי הכללית. למען הסר ספק, המוצרים בצירוף מטלית וספריי ממותגי

יסופקו לספק על ידי הכללית  -הנלווים מסוג: מדבקות, שקיות, מטליות וספריי 
ה; נרתיק המשקפיים יסופק לעמיתים מטעם הספק עצמו. למרות האמור ובאחריות

לעיל, רשאית הכללית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את הספקת האביזרים 
הממותגים לספק ובמקרה כזה, יסופקו המוצרים לעמיתי המושלם בצירוף נרתיק 

 ומטלית מטעם הספק.  

א הכללית רשאית לבצע כל לא מילא הספק אחר הוראות הכללית כאמור לעיל, תה 7.13     
פעולה שתידרש במקום הספק והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור 
ובכל הנזקים שיגרמו לכללית עקב כך ו/או לבטל הסכם זה עקב הפרתו ו/או לנקוט 

 בכל אמצעי אחר בהתאם להסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
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 תמורה ותנאי התשלום .8

יהא כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה,  קיוםאספקת השירותים ובתמורה ל 8.1     
(. למען הסר ספק, "התמורה")להלן:  נספח א'מפורט בהספק זכאי לתמורה בהתאם ל

  .מובהר בזאת כי התמורה כוללת מע"מ

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית כנגד  8.2     
 קיום מלוא התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

בהתאם לחלוקה כללית ובחלקה על ידי העמית, ההתמורה תשולם בחלקה על ידי  8.3     
. חלוקת התשלום בין הכללית לעמית במועד כלליתהמעת לעת על ידי  שתיקבע

. להסרת ספק, יובהר, כי הספק יישא נספח א'חתימת הסכם זה הינה כמפורט ב
ק" וכי התמורה כ"השתתפות הספ נספח א'בסכומים שהוגדרו ב בעצמו ועל חשבונו

המגיעה לספק בגין אספקת השירותים וביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה הינה 
בסך השווה לסכום השתתפות הכללית בתוספת סכום השתתפות העמית. הספק 

 אחראי לגבות מהעמית, במעמד קבלת השירות, את מלוא סכום השתתפות העמית. 

תמורה על ידי הכללית, יחתים הספק את לתשלום ה, וכתנאי במעמד ביצוע כל מכירה 8.4     
על ידי הכללית וידאג לכך  ובנוסח שייקבע העמית הזכאי על טופס ייעודי בפורמט 

שכל העניינים המצריכים פירוט והשלמה במסגרת המסמך מולאו כהלכה ובכתב יד 
 קריא וברור.

, כמו כן, מיד בסמוך לאחר כל מכירה, וכתנאי לתשלום התמורה על ידי הכללית 8.5     
זכאות בהתאם לאמור  את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת יסרוק הספק

וכן מסמכים נוספים כפי שתורה לו הכללית מעת לעת ויעבירם לידי  התכניתבתקנון 
 הכללית באמצעות הרשת הממוחשבת של כללית מושלם.

מובהר ומודגש, כי הספק לא יהא רשאי להנפיק לעמית הזכאי חשבונית מפוצלת בגין  8.6     
רכישות שונות שבוצעו על ידו. איסור זה יחול גם ביחס לשדרוגים מכל מין וסוג אותם 

 יבקש העמית הזכאי לרכוש.

בחודש שלאחריו, יערוך ויגיש הספק דרישת  10 -בסיום כל חודש ולא יאוחר מה 8.7     
כללית ולרבות פירוט כמות התשלום אשר תכלול את כל הפרטים אשר ייקבעו על ידי 

ועלותם על פי  על פי הסכם זה עמיתיםלבפועל השונים אשר סופקו  השירותיםוסוג 
על בסיס הדיווח החודשי,  "(.דיווח חודשי)להלן: " 'אהתמורה המוסכמת בנספח 
 לעמית  בפועל סופקאשר  שירותכללית בעלותו של כל הובהתאם לסכומי השתתפות 

ן חודשי , יגיש הספק לכללית חשבותמורת תשלום מלוא סכום השתתפות העמית
 כמו כן, הספק ימציא לכללית חשבונית מס כדין. "(. החשבון)להלן: "

-הגשת דרישות תשלום תתבצע באמצעות מערכת אינטרנטית שמעמידה כללית 8.8     
פי קביעת הכללית לא ניתן להגיש -מושלם לרשות ספקיה. בתחומים רפואיים שעל

באמצעות ממשק בהם את דרישות התשלום במערכת האינטרנטית, יועברו הדרישות 
 ממוחשב הכולל מדיה דיגיטלית, בשיטה שתקבע הכללית.

יצורפו כל המסמכים שנשלחו לכללית על ידי הספק הנדרשים על פי  יווח החודשילד 8.9     
)הפנייה רפואית מתאימה,  העמיתלצורך מימוש זכאותו של  התכניתהאמור בתקנון 

וכן כל במידה ויש כזו  עמיתחשבונית של השתתפות ה ,אישור קבלה חתום ע"י העמית
ו/או כפי שתורה הכללית כי יש לצרפו(.  התכניתסמך נוסף כפי הקבוע בתקנון מ

מובהר בזאת, למען הסר כל ספק, כי ככל שהמדובר בשירות שלא צורפו בגינו כל 
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ו/או שהכללית הורתה שיש  התכניתנדרשים על פי האמור בתקנון המסמכים ה
והכללית לא תהא מחויבת לשלם לספק  וח החודשייולשולחם, שירות זה לא ייכלל בד

 .נוכל תמורה שהיא בגי

ומבלי לגרוע מכל יתר הדרישות הצריכות לכך כמפורט בהסכם זה, מובהר כמו כן,  8.10     
תנאי להיכללותו של שירות  הינוכדבעי,  ם, חתוקבלת שירות אישור צירוףבזאת כי 

ן, מתן השירות בחנות הספק בדו"ח ולאישור תשלום התמורה בגין אותו שירות. כמו כ
הספק לא יהא זכאי לכל תמורה שהיא בגין  אף היא תנאי להיכללותו של מוצר בדו"ח.

 להסכם זה. נספח ד' שירותים אשר לא סופקו בפועל באחת מחנויות הספק המנויות ב

( יום מתום החודש שבגינו הוגש לושה)תשעים וש 93התשלום יתבצע לספק תוך  8.11     
"(, ובתנאי שהדו"ח אושר קודם לכן ע"י 93די הספק )"שוטף + הדו"ח לתשלום על י

 הכללית וכנגד חשבונית מס כדין.

כל מס )לרבות מע"מ כשיעורו בדין מעת לעת(, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא  8.12     
או הוצאה אחרת בגין השירותים ו/או אספקתם יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו 

ל תשלום לספק כל סכום אותו עליה לנכות על פי כל דין, על ידו. הכללית תנכה מכ
לרבות מסים, היטלים ותשלומי חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע 

 מלוא התשלום המגיע לספק מהכללית.

תשלומים אשר הספק קיבל מהעמית הזכאי או בגינו בטעות, יהיו ניתנים לקיזוז על  8.13     
 ספק על פי הדיווח החודשי שהגיש הספק. ידי הכללית מהתשלומים המגיעים ל

היה והחשבון לא יאושר לתשלום על ידי הכללית, מחמת שאינו תואם את המוסכם  8.14     
בהסכם זה, יוחזר לספק החלק בחשבון שאינו תואם. הספק יפיק חשבונית זיכוי על 

 החלק שאינו תואם כאמור.

בקרה מדגמית של  דרישת הכללית, תיערך ולפי כי אחת לתקופה, הצדדים מסכימים, 8.15     
ככל שהבקרה תעלה כי  העבירה הכללית תשלום לספק. חשבוניות הספק בגינם

  הכללית מסך התמורה אשר מגיעה לספק קיימות תביעות אשר אינן מוצדקות, תקזז
אשר אינן  שבין החשבוניות  ליחס  השווה שיעור )באחוזים(  בתקופה המבוקרת,

  מסגרת הבדיקה המדגמית.לסך החשבוניות אשר נבחנו ב  מוצדקות

מבלי לגרוע מהאמור, מודגש כי חבות הכללית בגין כל שירות הניתן לעמיתים הזכאים  8.16     
על פי הוראות הסכם זה, מוגבלת אך ורק לסכומים המנויים בהסכם זה )אשר יכול 

 וישתנו מעת לעת על פי נהלי הכללית(.

 ת האישורים הבאים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק, ימציא הספק למזמין א 8.17     

 ;1975 –תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו  .א

אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים  .ב
 במשך תקופת קיומו של הסכם זה;

 אישור ניכוי מס במקור; .ג

 ל פי תקנוןע כל אישור אחר הדרוש על פי כל דין או על פי דרישת המזמין או .ד
 .פלטינום מושלם
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 בקרה מטעם הכללית .9

מטעמה שיהא איש מקצוע מתחום האופטיקה  מבקרהכללית תהא רשאית למנות  9.1     
שיהא בא כוחה המקצועי לצורך השגחה ופיקוח על איכות וטיב השירות וכל הקשור 
לביצוע הוראות הסכם זה, לרבות הכרעה בכל שאלה שתתעורר בקשר להסכם )להלן: 

באופן מלא והוראותיו  מבקר( והספק מתחייב לשתף פעולה עם ה"רמבק"ה
בכל  מבקריחייבו את הספק. מובהר בזאת, כי בטרם יכריע ה מבקרוהחלטותיו של ה

 מבקרשאלה שתתעורר בקשר להסכם, תינתן בידי הספק זכות טיעון כדין בפני ה
)חמישה  15מחלוף והזדמנות לשטוח בפניו את מלוא טענותיו בעניין. בתוך ולא יאוחר 

 מבקר, הספק יהא רשאי לערער על החלטת המבקרעשר( יום ממועד מתן החלטת ה
 בפני המנהל הרפואי של 'כללית מושלם'.

ים נוספים, הכל לפי מבקרבכל עת ו/או להוסיף  מבקרהכללית רשאית להחליף את ה 9.2     
 שיקול דעתה המוחלט של הכללית. 

ראות בהסכם זה המתייחסות לסמכויותיו של כאמור, יחולו כל ההו מבקרהיה וימונה  9.3     
בהתאמה בשינויים המחויבים, ולהיפך, במידה ולא  מבקרהכללית על הכללית ו/או ה

כאמור בסעיפי המשנה של סעיף  זה על  מבקרכאמור, יחולו סמכויות ה מבקרימונה 
 הכללית.

על פי  מבקרמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לכל זכות אחרת המוקנית ל 9.4     
, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בין בעצמו ובין באמצעות מי מבקרההסכם, רשאי ה

 מטעמו:

לפסול מוצרים בשל פגם ו/או חסר ו/או לערוך בדיקה מדגמית של מוצרים ו/או  .א
אי התאמה לפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל הספק תחול החובה לספק מוצרים 

י הכללית בגין כל נזק שיגרם לרבות פיצו מבקראחרים תחתם לפי הוראות ה
 כתוצאה מהפסילה כאמור.

לערוך כל ביקורת, חקירה או בדיקה, בין אם גלויה ובין אם סמויה, בקשר עם  .ב
 מתן השירות.

לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע  .ג
 התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.  

ניין הספק להציע לעמיתים הזכאים במסגרת לאשר או לפסול כל מוצר אותו מעו .ד
 הסכם זה.

 ליתן לספק כל הוראה בקשר עם מתן השירות. .ה

לדרוש מהספק פרטים נוספים ככל אשר נדרשים לו ו/או לכללית. לצורך ביצוע  .ו
 האמור בהסכם זה.

אין בה כדי לשחרר את  מבקרזכות הפיקוח והביקורת הניתנת בהסכם לכללית ול 9.5     
בות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או להוות אישור הספק ממילוי התחיי

לא יפטור את הספק ממילוי  מבקרלביצוען כראוי. שום מעשה או מחדל מצד ה
 התחייבויותיו על פי ההסכם.
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 מעביד-העדר יחסי עובד .10

הצדדים מצהירים, כי הספק הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת  10.1     
ם זה או בתנאי מתנאיו, לרבות הזכויות הניתנות לכללית לפקח הכללית וכי אין בהסכ

או להורות הוראות לספק, כדי לשנות מהיחסים המשפטיים בין הצדדים או כדי 
 וכל המועסקים על ידו או מטעמולהוות משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הספק 

 ובין הכללית ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה.

ר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לאספקת השירותים כהגדרתם למען הסר ספק, מובה 10.2     
בהסכם זה, ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים 

 אדם.-אדם ו/או הסכם עם קבלן כח-ו/או התקשרות לאספקת כח

כל המועסקים על ידו או הספק ישא באופן בלעדי בכל התשלומים הקשורים להעסקת  10.3     
ות שכר עבודה ותנאים סוציאליים וכל תשלום אחר הדרוש עפ"י כל דין לרבמטעמו, 

 ו/או הסכם בהקשר זה ו/או החל על מעביד בגין עובדיו.

 להסרת ספק מובהר, כי על הכללית לא תחול כל חבות שהיא, במישרין או בעקיפין, 10.4     
בידי הספק. מבלי לגרוע  מי מהמועסקים על ידי הספק או מטעמוביחס להעסקת 

יות האמור, הספק ישפה את הכללית מיד עם דרישתה הראשונה של הכללית מכלל
המועסקים על ידי לכך בכל סכום בו תשא או תחויב הכללית בקשר לתביעה של מי מ

  ., שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בינם ובין הכלליתהספק או מטעמו

 

 כח אדם .11

, לרבות ההתחייבויות המנויות הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה 11.1     
, באמצעות עובדים מתאימים, מקצועיים, מיומנים ומנוסים, לשביעות רצון נספח ה'ב

הכללית, ולשם כך, מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים 
 והדרוש לשם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם.

ן דרוש היתר או רישום על פי כל לעבודות הספק על פי הסכם זה אשר לצורך ביצוע 11.2     
דין, מתחייב הספק להעסיק רק מי שרשום או שיש לו רישיון או היתר כאמור, הכל 

 לפי העניין.

הספק מתחייב להעסיק את עובדיו על פי כל הכללים שנקבעו בהסכמי העבודה  11.3     
המקובלים בענף אליו משתייכים עובדיו, ולמלא אחר הוראת כל דין ו/או הסכם 

 ישימים. קיבוצי

הספק אינו רשאי למסור ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, לצד  11.4     
שלישי כלשהו, כולל קבלני משנה אלא אם כן קיבל את הסכמת הכללית לכך מראש 
ובכתב. נתנה הכללית את הסכמתה כאמור לעיל, לא יהיה בכך כדי לפטור את הספק 

אחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי פי ההסכם, והספק ישא ב-מאחריותו על
 מטעמו כאמור.
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 ביטול ההסכם ללא הפרה .12

הכללית רשאית בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתה  12.1     
)שישים( יום מראש ובכתב, מבלי שיהיה בכך משום  60הבלעדי, במתן הודעה לספק 

את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה  לנמק תהיה חייבשהכללית תהפרת הסכם זה ומבלי 
מכח  כלליתה הכאמור, והספק מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך. פעל

כאמור בסעיף זה, הספק יהא זכאי לקבל אך ורק את התשלומים המגיעים לו  הזכות
עד לתום ביצוע  י הכלליתבגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה כפי שאושרו ע"

 כלליתו בפועל. למען הסר ספק, הספק לא יהיה זכאי לכל סכום נוסף מההתחייבויותי
 והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

 ביטול ההסכם עקב הפרה .13

ובס"ק  , ס"ק ג'כאמור בס"ק א' יםבכל אחד מהמקרים המפורטים להלן )למעט במקר 13.1     
לבטל את ההסכם לאלתר, ללא מתן הודעה  תהיה רשאיתהכללית  הםלהלן שב' ו

כלשהי לספק(, הכללית תהא רשאית לבטל את ההסכם בכפוף למתן התראה מוקדמת 
)שבעה( ימים לפחות, למתן זכות טיעון כדין ומתן הזדמנות  7מראש ובכתב לספק, בת 

לספק לתקן את ההפרה בתוך פרק הזמן כאמור לעיל או כל פרק זמן ארוך יותר ככל 
 שייקבע על ידי הכללית, בהתאם לשיקול דעתה:

הספק הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או צו  .א
פירוק או צו הקפאת הליכים או מונה לו מנהל מיוחד או נאמן או מפרק )זמני או 
קבוע(, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, או שהוגשה נגדו בקשה למתן צו או מינוי 

י הספק או כל מצב דומה אחר שיש כאמור, או הוטל עיקול על חלק מהותי מנכס
בו, לדעת הכללית, חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של הספק לבצע התחייבויותיו על 

 ימים. 30פי הסכם זה, ואלה לא בוטלו תוך 

הספק הסב, או התיימר להסב, את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או  .ב
 עקיף, מבלי לקבל את הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

 הפר את ההסכם הפרה יסודית. הספק .ג

 הספק כלל בדו"ח שירות אשר לא נמכר בפועל בחנותו. .ד

 הספק פיצל חשבוניות קניה של עמית זכאי. .ה

במהלך שתי תקופות מדידה, בין אם רצופות ובין אם לאו, אחת או יותר מחנויות  .ו
 הספק לא עמדה באחוז המינימום )או באחוז המינימום המעודכן(.

מור, הספק ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום במקרה של הפרה כא 13.2     
(, כשסכום זה צמוד למדד "םמוסכהפיצוי ה")להלן:  ₪ (עשרת אלפים) 10,000של 

המחירים לצרכן מיום חתימת הכללית על הסכם זה ועד לתשלום בפועל, וזאת מבלי 
ין. הצדדים לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכח הסכם זה ו/או כל ד

מצהירים כי גובה הפיצוי המוסכם נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם 
  וכי הוא סביר בנסיבות העניין.
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ימים מיום  7בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית, יתקן הספק את ההפרה בתוך  13.3     
שנדרש לכך ע"י המזמין או מי מטעמו. לא תיקן הספק את ההפרה כאמור, תהא 

הספק יהא חייב אית לבטל הסכם זה ללא מתן כל התראה נוספת והכללית רש
, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לכללית עפ"י בתשלום הפיצוי המוסכם

 ההסכם ועפ"י כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הכללית לא תהא חייבת לשלם לספק סכום כלשהו בקשר  13.4     
ו/או מי שימנה המזמין על פי  רמבקלהסכם עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי ה

שיקול דעתו מעת לעת, כל ההוצאות שידרשו לצורך ביצוע כלל התחייבויותיו של 
הספק על פי הסכם זה למשך יתרת תקופת ההסכם וכן דמי הנזק שנגרמו לכללית בגין 
אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הספק, על פי העניין, בשל הפרת הספק את 

זאת מבלי לפגוע באיזה מזכויות הכללית לרבות זכות קיזוז כל  ההסכם כאמור, וכל
 סכום שהספק חב בו או שהכללית עומדת לשאת בו כתוצאה מההפרה.

 

 סודיות .14

הספק מתחייב בזאת לשמור על סודיות מוחלטת ולא לעשות כל שימוש בין בעצמו  14.1     
או מדעי  ובין באמצעות אחרים, ביחס לכל מידע, מפרט, תוכנית, חומר, מסמך עיוני

פה, מכל סוג שהוא, שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי -או מעשי, בכתב ו/או בעל
ו/או עקב ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה, לרבות תוכנו של הסכם זה וכל פרט 

    (. "המידע"הנוגע למבוטחי הכללית )להלן: 

ממנו באופן ישיר  כן מתחייב הספק בזאת כי הוא לא יעביר את המידע ו/או חלקים 14.2     
ו/או עקיף לצד ג' כלשהו ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הכללית לכל מטרה ו/או 
מכל סיבה שהיא ולא יעשה בו כל שימוש למעט לצרכים הישירים של הסכם זה, וכן 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ישמור בקפידה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 ותקנותיו.  1981 -התשמ"א 

פק ינקוט בכל אמצעי הדרוש כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו יקפידו על שמירת הס 14.3     
וכן יקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע הנהוגות  סודיות המידע כאמור

 בכללית על פי מדיניות והנחיות הממונה על אבטחת המידע בכללית. 

עסק מטעמו לפי דרישת כללית מתחייב הספק, כי הוא, לרבות עובדיו וכל מי שיו 14.4     
לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה, יחתום על כתב סודיות בנוסח המקובל אצל 

 .להסכם זה 'יאנספח , המצ"ב ככללית

 

 אחריות ושיפוי .15

הספק ישא באחריות, באופן בלעדי, לכל נזק רכוש או גוף, הפסד, הוצאה או אובדן,  15.1     
מבוטחי הכללית או לצד בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו לכללית, למי מעובדיה, ל

שלישי כלשהו, לרבות כל עובדי הספק וכל ספק משנה, ומי מטעמו, כתוצאה ישירה או 
עקיפה ממעשה ו/או מחדל של הספק, מי מעובדיו, מנהלי עבודה מטעמו, קבלני 
המשנה המועסקים על ידו, ו/או כל גורם אחר מטעמו בקשר לביצוע חיובי הספק עפ"י 

ממנו, לרבות כתוצאה משימוש בשירותים ו/או מוצרים הסכם זה או הנובעים 
 המסופקים על ידו.
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הספק ישפה את הכללית ואת מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, אובדן,  15.2     
חיוב ו/או הוצאות שיגרמו לכללית בעטיו של הספק או מי מטעמו, כמפורט לעיל, 

 כן. וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של הכללית ממנו לעשות

בכל מקרה בו תאלץ הכללית לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על פי הוראות סעיף  15.3     
זה חל על הספק, מתחייב הספק לשפות ולפצות את הכללית בגין כל סכום ששולם על 
ידה כאמור, בתוספת כל ההוצאות שהכללית עמדה בהן בשל כך לרבות שכ"ט עו"ד 

 שיידרש לעשות כן ע"י הכללית.בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיד כ

 

  ביטוח .16

  ערוך, על חשבונו,הספק מתחייב ל מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין והסכם, 16.1     
להסכם זה אצל חברת ביטוח מורשית ובעלת  'טנספח כמפורט בפוליסות ביטוח 

יהיו "(. הספק מתחייב כי ביטוחי הספק ביטוחי הספקמוניטין בישראל )להלן: "
יום נוספים לאחר  90שך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ולמשך בתוקף במ

 תום תקופת ההסכם.

ימים ממועד חתימת הסכם זה )ובכל  7תוך  –הספק מתחייב להמציא לידי הכללית  16.2     
יום לפני  14מקרה טרם תחילת מתן השירותים לעמיתי התכנית על פי הסכם זה( וכן 

 'טנספח ביטוחי הספק, בנוסח המצורף כ אישור בדבר קיום -תום כל תקופת ביטוח 
 להסכם זה.

 הפרת הוראות סעיף זה על ידי הספק תהווה הפרה יסודית. 16.3     

 

 המחאה איסור .17

הספק אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או  17.1     
מקצתן, לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות התקשרות 
עם קבלני משנה מבלי לקבל את הסכמת הכללית לכך מראש ובכתב. ניסה הספק 
להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י ההסכם כאמור לעיל ללא קבלת אישור 
הכללית לכך, לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף, ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק 

הסר ספק, הכללית רשאית  מאחריותו למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. למען
לסרב לבקשת הספק להמחות זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה כאמור לעיל ללא 
צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הספק מביצוע איזו מהתחייבויותיו 

 עפ"י ההסכם.

הכללית תהא רשאית בכל עת להמחות את זכויותיה ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל,  17.2     
ובותיה עפ"י ההסכם כולן או חלקן הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת ח

 אישור הספק לכך.
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 ערבות .18

בד בבד  כללית,להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימציא הספק ל 18.1     
, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת עם חתימת הסכם זה

  .נספח י'כורף המצבנוסח  כללית,ה

מס' חנויות * ₪ )עשרת אלפים(  10,000סכום הערבות יחושב על פי הנוסחה הבאה: ] 18.2     
הספק[. הערבות אשר ימסור הספק תהא בשקלים חדשים, וצמודה למדד המחירים 

 לצרכן. 

להסכם זה יגדל, ידאג הספק להמציא  נספח ד'בכל מקרה בו מספר החנויות המנוי ב 18.3     
 וספת, בסכום אשר יחושב על פי הנוסחה לעיל.לכללית ערבות בנקאית נ

 כלליתהא התהיה והספק יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה,  18.4     
לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק, הפסד  תרשאי

, במישרין ו/או בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום הו/או הוצאה שנגרמו ל
ויות הספק. ואולם, חילוט הערבות לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על התחייב

פי הסכם זה ואין באמור כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של מלוא 
התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום 

 שחולט התואמת לתנאים כאמור.

)תשעים( יום  90זה והערבות תפקע בתום  תוקף הערבות יחל ממועד חתימת הסכם 18.5     
 ממועד סיום ההסכם.

 

 היעדר זכויות צד ג' .19

המוצרים שיסופקו ע"י הספק לעמיתי השב"ן, מעת לעת על פי הסכם זה, בכל כמות  19.1     
 שהיא, יהיו חדשים ונקיים מכל שעבוד, משכון, עכבון, עיקול או זכות צד ג' כלשהי.

זכות שעבוד או עכבון ביחס למוצרים כלפי הספק מוותר במפורש על כל טענה ו/או  19.2     
 הכללית.

 

 גביה וקיזוז .20

נשאה הכללית, או מי מטעמה, בתשלום כלשהו החל על הספק, בין על פי ההסכם ובין  20.1     
יהא לרבות, אך מבלי לגרוע, בתשלום אותו חייב הספק לספק השילוט, על פי כל דין, 

הכל בצירוף הפרשי הצמדה הספק חייב להחזירו לכללית מיד כשיידרש לעשות כן, ו
 וריבית כדין.

הכללית רשאית לנכות, לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לספק בין על פי  20.2     
ההסכם ובין בדרך אחרת, כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת הספק בין על פי ההסכם 

 .קצוב או בלתי קצובובין בדרך אחרת, 

מנו לכללית סך כלשהו, והוא לא הספק לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים מ 20.3     
 .יהיה רשאי, מכל סיבה שהיא, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של הכללית
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 שונות .21

אביב, תהא הסמכות המקומית -לבית המשפט המוסמך, שמקום מושבו בעיר תל 21.1     
הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו, והצדדים מוותרים 

 אביב.-כל בית משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תלמראש על זכותם לפנות ל

הוראות הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף לכל מו"מ,  21.2     
סיכום, התחייבות, הבטחה, מצג או הסכם קודם, שרטוטים, אינפורמציה, מחירים, 

בין  מסמכים, כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לספק ע"י הכללית או מי מטעמה,
 פה, אלא אם כן נכללו במפורש בהסכם זה.-בכתב ובין בעל

 לשינויים בהסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. 21.3     

מחדל, השהיה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא  21.4     
להשתמש בזכויותיו יחשבו כויתור, כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל 

 עפ"י הסכם זה בכל עת שיחפוץ מבלי שיהיה מנוע מלעשות כן.

כל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה  21.5     
 72לעיל תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום 

. הודעה שהועברה בפקס יראו שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר
 אותה כנתקבלה במועד העברתה, אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הספק  שירותי בריאות כללית

 

 אישור

אני, הח"מ, ___________________, מס. רשיון ________, משמש כרו"ח / עו"ד של 
ו הנ"ל של ___________________, ת.ז הספק ומאשר בזאת כי חתימת

_______________ בצירוף חותמת הספק מחייבת את הספק מכח החלטת הספק שנתקבלה 
 בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו וכל דין.

 

 חתימה וחותמת________________   תאריך _____________
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 

 להסכם' נספח א

 רשימת שירותים ומוצרים וטבלת המחירים

 

 -+ 6/2זכאים שהם עד  עמיתים .1

 מוצרי עוגן .א

 השירות: 

אנטי רפלקס +  ת אופטלמיות + ציפוימסגרת + עדשובדיקת ראיה להתאמה + 
 +ספריימטלית ניקוי + נרתיק

 :התמורה

 . ₪)שלוש מאות וחמישים(  350השתתפות הספק: 

 .₪)מאתיים חמישים(  250השתתפות הכללית: 

  .₪ 0השתתפות העמית הזכאי: 

  :הערה

. לילדים עם אנטי רפלקס רגילות CRיסופקו עדשות  -+ 3ילדים עם תיקון של עד ל
 3לילדים עם תיקון גדול מ. עם אנטי רפלקס 1.56יסופקו עדשות  - 3עם תיקון גדול מ

עם אנטי  60-ו 55בקוטר קטן  או עדשות עם אנטי רפלקס 1.56+ יסופקו עדשות 
 וגן ולא כל תוספת תשלום.רפלקס. כל האמור לעיל הינו כחלק ממוצרי הע

 עדשות מגע .ב

 :השירות

עדשות קבועות )רכות או קשות( וכן עדשות יומיות או בדיקת ראיה להתאמה + 
 + הדרכה.חודשיות בעסקה שנתית

 :התמורה

 .₪)שלוש מאות וחמישים(  350השתתפות הספק: 

 .₪)מאתיים חמישים(  250השתתפות הכללית: 

 המוצר בחנותהנוהג בפועל של מחיר הן השתתפות העמית הזכאי: ההפרש שבי
 מהמחיר הנוהג בפועל₪  600)כך שהעמית יקבל הנחה של  ₪ 600-ל ללקוחות החנות

יובהר, כי ההנחה תינתן מהמחיר הנוהג בפועל ולא ממחירון שאינו  .של המוצר בחנות
 משקף את המחיר שבו נמכר המוצר בפועל ליתר לקוחות החנות(.
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

ברכישת משקפי ראיה שלא כולל עדשות אופטלמיות )משקפי ראיה אופטיות  .ג
 (ממוצרי העוגן

 : השירות

 .+ ספרייאנטי רפלקס + מטלית ניקוי + נרתיק + ציפויבדיקת ראיה להתאמה 

 :התמורה

 .₪)שלוש מאות וחמישים(  350השתתפות הספק: 

 .₪)מאתיים חמישים(  250השתתפות הכללית: 

)המחיר הנוהג לגבי כלל  יר המוצר בחנותהשתתפות העמית הזכאי: ההפרש שבין מח
 ₪. 600-, ללקוחות החנות(

 

 -+ 6/2 -מעבר לעמיתים זכאים שהם  .2

 עדשות מגע .א

 :השירות

עדשות קבועות )רכות או קשות( וכן עדשות יומיות או בדיקת ראיה להתאמה + 
 + הדרכה.חודשיות בעסקה שנתית

 :התמורה

 .₪)שלוש מאות וחמישים(  350השתתפות הספק: 

 .₪)מאתיים חמישים(  250השתתפות הכללית: 

 המוצר בחנותהנוהג בפועל של מחיר ההשתתפות העמית הזכאי: ההפרש שבין 
 מהמחיר הנוהג בפועל₪  600)כך שהעמית יקבל הנחה של  ₪ 600-ל ללקוחות החנות

יובהר, כי ההנחה תינתן מהמחיר הנוהג בפועל ולא ממחירון שאינו  .של המוצר בחנות
 את המחיר שבו נמכר המוצר בפועל ליתר לקוחות החנות(.משקף 

 

  משקפי ראיה אופטיות כולל עדשות אופטלמיות .ב

 :השירות

 .+ ספרייאנטי רפלקס + מטלית ניקוי + נרתיק + ציפויבדיקת ראיה להתאמה 

 :התמורה

 .₪)שלוש מאות וחמישים(  350השתתפות הספק: 

 .₪)מאתיים חמישים(  250השתתפות הכללית: 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 המוצר בחנותהנוהג בפועל של מחיר השתתפות העמית הזכאי: ההפרש שבין ה
 מהמחיר הנוהג בפועל₪  600)כך שהעמית יקבל הנחה של  ₪ 600-ל ללקוחות החנות

יובהר, כי ההנחה תינתן מהמחיר הנוהג בפועל ולא ממחירון שאינו  .של המוצר בחנות
 החנות(. משקף את המחיר שבו נמכר המוצר בפועל ליתר לקוחות

 

 דגשים ביחס לכלל השירותים והמוצרים:

 .כל המחירים בנספח זה כוללים מע"מ 

  כל אחד מהמוצרים המפורטים בנספח זה יהיה בעל תו תקן / אישורFDA  /CE. 

  עמית המקבל שירותים על פי נספח זה, יהיה זכאי לקבל לבקשתו את תוצאות בדיקת הראיה
  בהתאם להוראות חוק העיסוק באופטומטריה.שנערכה על ידי האופטומטריסט וזאת 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 נספח ב' להסכם 

 אישור רו"ח/עוה"ד של הספק בדבר מורשי החתימה של הספק

 

 נא לצרף 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

   להסכם 'גנספח 

 

העתק מאומת של אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק 
 1976 –וריים, התשל"ו ת גופים ציבעסקאו

 

 נא לצרף
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 להסכם ספח ד'נ

 רשימת חנויות הספק

 :1מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ___________________________               :שם מסחרי של החנות

 ________________________  :בעל החנות פרטי

 ________________________  :בחנות העובדים' מס

 ________________________   :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

 _________________ :החנות טחש

 ________________________ +מספר רשיוןהאופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________       +מספר רשיון הבכירופרטי האופטומטריסט  שם

                 

 :2מס'  נותח

 ________________________   :החנות כתובת

 ___________________________               :שם מסחרי של החנות

 ________________________  :בעל החנות פרטי

 ________________________  :בחנות העובדים' מס

 ________________________   :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי

 _________________ :החנות טחש

 ________________________ +מספר רשיוןהאופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________       +מספר רשיון הבכירופרטי האופטומטריסט  שם

 

 :3מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ___________________________               :שם מסחרי של החנות

 ________________________  :בעל החנות פרטי

 ________________________  :בחנות העובדים' מס

 ________________________   :החנותושעות פתיחת פעילות  ימי
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 _________________ :החנות טחש

 ________________________ +מספר רשיוןהאופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________       +מספר רשיון הבכירטומטריסט ופרטי האופ שם

 

 :4מס'  חנות

 ________________________   :החנות כתובת

 ___________________________               :שם מסחרי של החנות

 ________________________  :בעל החנות פרטי

 ________________________  :בחנות העובדים' מס

 ________________________   :החנותושעות פתיחת פעילות  מיי

 _________________ :החנות טחש

 ________________________ +מספר רשיוןהאופטומטריסטופרטי  שם

 ____________________       +מספר רשיון הבכירופרטי האופטומטריסט  שם

 

 __________נחתם ביום: _______ שם: ______________________

 חתימה: __________________________________

 על ידי: _____________, תפקיד _____________

     ועל ידי: ____________, תפקיד _____________

 אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מס' רישיון _______ מרח' _______________ בעיר 
 -ך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו____________ מאשר בזה, כי מסמ

________________ המוכרים לי  -______________ הנושאים ת.ז. שמספרן ____________ ו
 אישית, וכי וחתימתם בשם החנות מחייבת את החנות לכל דבר ועניין.

 

       _____________________ 

 עו"ד                 
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 להסכם נספח ה'

 ונים מקצועיים נדרשיםקריטרי

                                              

 חנות אופטיקה: –החנות 

החנות הינה חנות אופטיקה, העוסקת בהתאמת ובמכירת מוצרים מתחום האופטיקה בלבד  .1
)דהיינו משקפי ראיה, משקפי שמש, עדשות מגע ומוצרים נלווים או משלימים להם בלבד(. למען 

 משקפי שמש שאינם אופטיים. המוכרת אך ורקחנות אינה חנות הסר ספק, ה

ממוזגת ונגישה לנכים מ"ר לפחות )כולל חדר ביצוע בדיקות הראיה(,  24הינה בגודל של החנות  .2
יובהר,  )בין אם בפתרון נגישות קבוע ובין אם בפתרון נגישות נייד, והכל בהתאם להוראות כל דין(.

ים. יודגש, כי הנגישות לנכים נדרשת הן לתוך החנות עצמה והן כי החנות אינה חלק מדירת מגור
 לתוך החדר המיועד לביצוע בדיקות ראיה.

 2*3.20עם מראה או בגודל של  x 3 2החנות כוללת חדר לביצוע בדיקות ראיה )בגודל מינימאלי של  .3
רגוד( הינו ללא מראה(. חדר הבדיקות )חדר עם דלת ולא אזור בחנות המופרד באמצעות וילון או פ

 .חלק בלתי נפרד מן החנות וממוקם בתוך החנות ולא בצמוד או בסמוך אליה

סרגל אופטלמוסקופ, רטינוסקופ, כאשר הוא במצב טוב ותקין:  מצא בחנותנהציוד המפורט להלן  .4
, בדיקת אישיארה מלאה )מבחן (FLYמנורת סדק )סליט(, קרטומטר, ספר סטריאופסיס )עדשות, 

, פנס לבדיקת פעילות תקינה של האישונים ואבחון מחלות מדיה, ר )מיפוי קרנית(צבעים(, טופוגרפ
, w4dפנס , פליפריםמדוקס רוד, ארגז עדשות עם פריזמה, לוחות ראיה מותאמים לילדים קטנים, 

 .OKN DRUM -ו רטינוסקטפיה דינאמית

הה בחנות וחנות מועסק לפחות אופטומטריסט אחד )כך שבמשך כל שעות פעילות החנות שב .5
)אפשר כי האופטומטריסט הבכיר יהיה  ( וכן אופטומטריסט בכיראחד אופטומטריסטלפחות 

 4לשהות בחנות לפחות בכיר האופטומטריסט על המובהר, כי האופטומטריסט היחיד בחנות(. 
השירותים לעמיתי "מושלם פלטינום" יינתנו על ידי אופטומטריסט  .ה'( –שעות ביום )בימים א' 

 טומטריסט בכיר בלבד.או אופ

 בסעיף זה,

 .1991-חוק העיסוק באופטומטריה, תשנ"א -" חוק האופטומטריה" .ד

 , אשראופטומטריההלעסוק באופטומטריה לפי חוק תקף רישיון בעל  -" אופטומטריסט" .ה
 עומד בתנאים המצטברים הבאים:

מהלך כל אחת מהשנים הוא עסק באופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף ב (1)
 . 2020-ו 2019 ,2018

בדיקות ראיה לילדים  50הוא ביצע לפחות  2020-ו 2019, 2018בכל אחת מהשנים  (2)
 שנים. 18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילדבשנה. בס"ק זה, "

האופטומטריה,  לעסוק באופטומטריה לפי חוקתקף רישיון  בעל -" אופטומטריסט בכיר" .ו
 עומד בתנאים המצטברים הבאים: אשר

במהלך כל אחת מהשנים עסק באופטומטריה באופן סדיר, רצוף ושוטף  הוא (1)
 . 2020-ו 2019, 2018, 2017, 2016

בדיקות ראיה    100הוא ביצע לפחות  2020-ו 2019, 2018 בכל אחת מהשנים (2)
 שנים.  18מי שבמועד הבדיקה טרם מלאו לו  -" ילדלילדים בשנה. בס"ק זה, "
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בדיקות ראיה  10הוא ביצע )במצטבר( לפחות  2020-ו 2019, 2018במהלך השנים  (3)
ו/או התאמות של משקפי ראיה )על פי מרשם שהונפק על ידי רופא עיניים( 

 ראיה ירודהו/או  איה דו עינית אבנורמליתלילדים, שבהן האבחנה הייתה של ר
ליקויים אוקולריים ו/או  פתולוגיות שדורשות הפניהו/או  בדיקה פדיאטריתו/או 

עדשות ו/או התאמת  עדשות מגע קשות ו/או התאמת הנורמה שאינם בגדר
מי שבמועד הבדיקה ו/או ההתאמה  -" ילדבס"ק זה, " מולטיפוקל.ו/או  ביפוקל

 שנים. 18טרם מלאו לו 

לפחות בכנס מקצועי אחד או  ףהשתתפהוא  2019או שנת  2018במהלך שנת  (4)
שות מגע או דשהתקיים ביוזמת חברות עדשות / עבהשתלמות מקצועית אחת 

בתחום האופטומטריה, בישראל או בחו"ל. להסרת מוסד אקדמי או גוף מקצועי 
ספק, יובהר, כי השתלמות אשר בוצעה באופן מקוון )כך, למשל, לצורך חידוש 
רישיון לעיסוק באופטומטריה בחו"ל( תיחשב לעניין זה כהשתלמות מקצועית 

 בתחום האופטומטריה.
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 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 להסכם 'וספח נ

 כתב אחריות

 )שישה( חודשים מיום הנפקת החשבונית. 6האחריות תינתן על ידי הספק לתקופה של 

, ובהן בלבד, ללא תלות כלשהי שבהסדר עם הכללית האחריות תהיה ניתנת למימוש בכל חנויות הספק
 ן(.בחנות בה נרכש המוצר לראשונה או החנות בה תוקן המוצר בעבר )ככל שכבר בוצע בו תיקו

 

 משקפיים )מסגרת(:

 קילוף צבע. -

 הינתקות הלחמה. -

 .אובדן אפונים או אפון אנטומי -

תוחלף בשלמותה במסגרת מקורית חדשה. לחילופין, וככל המסגרת , המקרים הנ"לאחד מן בכל 
שהדבר ניתן מבלי לפגוע בנראות המסגרת, יוחלף אך ורק החלק הפגום בחלק מקורי וחדש, והכל ללא 

 רה שהיא.כל תמו

 תוחלף המסגרת למסגרת הפגומה או חלק חילוף כפי הנדרש, מסגרת זההואין במלאי החנות במידה 
ושוות ערך. במקרה כאמור, וככל שייווצר צורך בהחלפת עדשות בשל מבנה המסגרת מסגרת אחרת ב

  המחליפה, עלות זו תחול על החנות והעמית לא יידרש להוסיף כל תשלום שהוא. 

חודשים ממועד  6החלפת מסגרת, תינתן אחריות מלאה למסגרת החדשה לתקופה של במקרה של 
 הקנייה המקורי 

 

 עדשות אופטלמיות למשקפיים:

 לא כולל שריטות(.) אחריות כנגד פגם בציפוי האנטי רפלקס  -

 

 עדשות מגע :

 .סגורה באריזה תימסרנה העדשות -

 .המשנ יפחת לא הרכישה במועד העדשות של התפוגה תאריך -

 באריזה הינן המגע שעדשות בתנאי( במספר שינוי של במקרה) מגע עדשות להחליף ניתן -
 ובלבד, הקניה מעת כלשהו מועד לחלוף מוגבלת אינה ההחלפה. סגורה ובקופסא המקורית

 .מחודשיים מוקדם יהיה לא המוחלפות העדשות של התפוגה תאריך ההחלפה שבמועד

 .שהיא הסיב מכל קרועות לעדשות אחריות אין -

 .תמיסות של החזר אין, הדין להוראות בכפוף -
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 להסכם 'זנספח 

  נוהל ביצוע בדיקות

 יש לבצע אנמנזה מקדימה של הלקוח )תיעוד היסטוריה רפואית(

 משקפיים

 :5עד  3בדיקות נדרשות בגילאי  .1

 דו עיני. -חדות ראיה עם לוח מותאם גיל. חד עיני ו .א

 ראייה כלשהי( )לבדיקה האם יש חדות   OK DRUMבדיקת  .ב

 Maddox באמצעות סמויה פזילה כימות סמויה. ופזילה פזילה לאיתור כיסוי מבחן .ג

Rod/w4d פעולה. המשתפים לילדים רק -לקרוב ולרחוק 

, העיניים בשתי( הנורמה בגדר) ראיה חדות לגבי אומדן שנותנת( עומק ראית) סטראופסיס .ד

 (. מיקוד) עיני-דו פעולה ושיתוף העיניים בשתי שווה ראייה

 לכנס יכולת על שמעידה( near point of convergence NPC) הקרובה ההתכנסות נקודת .ה

 פנס. עם זאת לבדוק ניתן(. ראייה מיקוד) לקרוב העיניים את

 .(amplitude of accommodation AA) עינית תוך עדשה הסתגלות כמות .ו

 בלבד. ראשונה בביקורת( צבעים ראיית) אישיהרה .ז

 .(עינית פתולוגיה או העיניים בין אסימטריה לאיתור) פנס עם ברוקנר בדיקת .ח

וכן רטינוסקופיה  לילדים מותאמת בדיקה ומסגרת עדשות סרגל עם רטינוסקופיה .ט

 .דינאמית לפי צורך

שמשתפים  לילדים רק +.1.00 של טישטוש לפחות של מוצא מנקודת סובייקטיבית בדיקה .י

 פעולה.

 איזון דו עיני. .יא

 פעולה. משתפי .לילדים -2.00-+ ו2.00של   פליפרים עם לותיתהסתג גמישות בדיקת .יב

 ומעלה: 9בדיקות נוספות לגילאי  .2

 גבוהה שכיחות בעלת הקרנית של ניוונית מחלה) קרטוקונוס של מוקדם לאיתור טופוגרפיה .א

 .(מוקדם גילוי עם ההחמרה לעיכוב אמצעים קיימים כיום. בישראל במיוחד

 בדיקת אישונים. .ב

 

 מגע עדשות

 דיקת ראייה מקיפה לקביעת מרשם תשבורתיב .1

שלילת מחלות עיניות, בדיקה מדוקדקת של הלשכה הקדמית ושכבת  - מקיפה סליט בדיקת .2

הדמעות, כולל תיעוד של סטיות מהנורמה במשטח האוקולרי והעפעפיים )שריטות בקרנית, 

 .HVIDפפילות, בלפריטיס וכיו"ב(, מדידת קוטר קשתית 
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 .תאמה מיטבית ולאיתור בעיה בקרניתבדיקת טופוגרפיה לה .3

כולל צפייה עם פלורסאין ווידוא התאמה לקימורי קרנית, תזוזה,  – ניסיונית עדשה התאמת .4

 .Overrefraction-ו

 הדרכת המטופל להכנסה והוצאה נכונה של העדשות והטיפול המתאים בהן. .5

 .סופית עדשה מתן .6

, חודש, שלושה חודשים, שישה לאחר שבועיים –ווידוא התאמה לאחר ההרכבה  ביקורת .7

בביקורת יש לוודא פרמטרים של התאמה, פוליש של עדשות מגע  .חודשים ואחת לשנה

 קשות נושמות או החלפת עדשות לפי הצורך, וידוא בריאות העין.
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 להסכם 'חפח סנ

 מפרט שילוט

 

 

 מחיר פריט

שלט מואר דו צדדי לתלייה פנים/ 
 ס"מ( 60*90) חוץ לחלון ראווה

 "מ(מע כולל)לא  ₪ 1646.8

שלט מואר חד צדדי  לתלייה 
 60*90פנים/ חוץ  לחלון ראווה )

 ס"מ( 

 "מ(מע כולל)לא  ₪ 1370.8

 70*50שילוט קיר פנים חנות )
 ס"מ רוחבי/ אורכי(

 "מ(מע כולל)לא  ₪ 506.85

 כי הספק יידרש להציב שילוט קיר פנים חנות בכל מקרה.  מובהר

 יידרש להציב את אחד הסוגים, בהתאם לדרישת כללית.  הספק–שלט מואר  לגבי

 

)צ'ק  מעותדתבגין השילוט יהא באחריותו הבלעדית של הספק ויתבצע באמצעות המחאה  התשלום
"(. ההמחאה תימסר לספק השילוט מיד בתום 30)בתנאי "שוטף+ ספק השילוטדחוי( לפקודת 

 חשבונית מס כדין. התקנת השילוט בחנות, ובכפוף להמצאת 

 

      "מעמ כוללים לא המחירים
     ההתקנה בסיום השילוט לספק לשלם החנות באחריות

     

     
תיאום סוג השילוט ומיקומו יבוצעו על ידי הכללית  - *** לתשומת ליבך

 ולאחר מכן, ספק השילוט יתאם מול החנות תאריך התקנה.
 
 

 
 
 

   

 
 מת( הספק )חתימה + חות חתימת

 
 

______________________________ 

 ______________חתימה תאריך

 



 

 

 

 להסכם 'טנספח 

 ביטוחים קיוםאישור 

 המציע ברשימת הספקים הכללת בדבר הכללית הודעת קבלת לאחר רק יחתם זה נוסח

 

 

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

המידע המפורט באישור זה אינו . בהתאם למידע המפורט בה, שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקףאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת , יחד עם זאת. כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה

 .אישור זה מיטיב עם מבקש האישורהביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

 שם
 שירותי בריאות כללית 

  שם
 ן"נדל☐
 מתן שירותים ☐
 אספקת מוצרים☐
 : אחר☐

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☐
 מזמין מוצרים☐
 : ______אחר☐
 

 .פ.ח./ז.ת
_______________ 

 .פ.ח./ז.ת

 מען
 
 

 , רמת גן1בן גוריון 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 

 /גבולות אחריות
 סכומי ביטוח

מספר 

 פוליסה
+ נוסח

 מהדורה
תאריך 

 תחילה
סכום  /גבול האחריות תאריך סיום

 ביטוח
 כיסויים נוספים בתוקף השתתפות עצמית

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום

 'התאם לנספח דב

אחריות 

 מקצועית 
    4,000,000 ₪   302 ,304 ,309 ,

321 ,326 ,328 ,
 (חודשים 12) 332

, 302,304,309,315   ש"ח 2,000,000     צד שלישי
321,327,328,322 

329 , 

,302,304,309,319   ש"ח 20,000,000     חבות מעבידים
328 

 :פירוט השירותים

 רפואיים(, שירותים מקצועיים בתחום האופטיקה-א)שירותים פר 083 



48 

 

 מה וחותמת: _____________________שם המציע: _______________________         חתי

 

 

 

 

 שינוי הפוליסה /ביטול

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60לא ייכנס לתוקף אלא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור, שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח

 .בדבר השינוי או הביטול

 חתימת האישור

 :המבטח
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 ________שם המציע: _______________________         חתימה וחותמת: _____________

 

 להסכם 'ינספח 

 נוסח ערבות בנקאית

 נוסח זה יחתם רק לאחר קבלת הודעת הכללית בדבר הכללת המציע ברשימת הספקים

 

 לכבוד
 שירותי בריאות כללית

 

 הנדון: ערבות מס' ________________

"( אנו ערבים המבקשלבקשת ___________________________________________ )להלן: "

לוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש, בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסי

 קשר עם( ש"ח שיוצמדו למדד, כמפורט להלן, וזאת ב______)במילים:  ______עד לסכום של 

הסכם אשר נחתם ביניכם לבין המבקש לעניין אספקת משקפי ראיה ועדשות מגע לעמיתי "מושלם 

 .כלליתשירותי בריאות  פלטינום" של

המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י  לצורכי ערבות זו

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם 

וע ביום הגשת "( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידמדד התשלוםעל פי ערבות זו )להלן: "

שנת _____  15שפורסם ביום  שנת_______הצעת המציע, דהיינו המדד של חודש _____ 

"( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור המדד היסודי)להלן: " ________

 "(.סכום הערבות המוגדלעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

י המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום למניעת ספק, אם יתברר כ

 הערבות. 

)שבעה( ימים  7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך 

, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או בסניפנו דרישתכם הראשונה בכתב קבלת מתאריך

 מו מהמבקש. לדרוש תחילה את תשלו

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  ________  ועד בכלל.

___________________לא יאוחר מאשר  -דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב 

 התאריך הנ"ל. דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 ניתנת להעברה ו/או להסבה. ערבות זו אינה
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 להסכם 'יאנספח 

 גנת מידעהנספח 

שירותי בוסייבר המידע מטעם הממונה על הגנת המידע  הגנתמתחייב לעמוד בדרישות  ספקה .1
כפי שיפורטו להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת על ידי הממונה, הכל  "(הממונהכללית )להלן: "בריאות 

במתחם הסבירות, בהתחשב בסיכונים הטמונים בתחום הגנת המידע ובאופיו הרגיש של המידע 
, ו" משמעותספק"(. למען הסר ספק: "הכללית" :)להלןוחזק על ידי שירותי בריאות כללית המ

 .וו/או הפועלים מטעמ ולצורך התחייבות זו, לרבות כל העובדים ו/או השלוחים ו/או הקשורים עמ

פירושו כל המפורט לעיל, אשר מעצם טבעו או על פי הדין רגיש או אישי" לעניין מסמך זה "מידע"  .2
 חסוי, לרבות:הוא 

לרבות הסכמי שכר  ,מידע הנוגע לפרטים האישיים של עובדי כללית, שכרם ותנאי עבודתם כל .2.1
 ותלושי שכר.

 םמצבלו הרפואי, םלמצבלפרטים האישיים של מבוטחי כללית ומטופליה, כל מידע הנוגע  .2.2
 .הכלכלי ו/או הסוציאלי

ידע הנוגע לעניינים הכספיים, שיטות כל מידע ניהולי, מידע עסקי ומידע פיננסי, ובכלל זה כל מ .2.3
התקשרויות, וכן מידע בדבר דרכי הטיפול הרפואי, תהליכי המחשוב, טכנולוגיות, העבודה, 

 של כללית. וספקים

 ואשר אינו נחלת הכלל. וכל מידע של כללית, אשר יגיע לידיעת .2.4

מתן שירותים אשר מעורב בביצוע ההסכם, קודם לתחילת  ואו מי מטעמ ת/חתים כל עובדי ספקה .3
דרישות ההתחייבות האישית יהיו  כללית, על התחייבות אישית לשמירת סודיות והגנת מידע.ל

 תואמות לדרישות נוסח התחייבות זה. 

 :חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על .4

 מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות. ספקמידע שנתקבל בידי ה .4.1

 ללא קשר להסכם.  ספקר פותח על ידי המידע אש .4.2

ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה באופן כללי  וומי מטעמ ו, עובדיספקידע מקצועי של המ .4.3
 ושאינם ייחודיים לכללית.

 מידע שחובה לגלותו על פי דין.  .4.4

 .ספקמידע אשר הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לסודיות של ה .4.5

העוסקים בפעילות מול ו/או עבור כללית,  ובצע לעובדייעם אחת בשנה, מתחייב כי לפחות פ ספקה .5
 מטעם הממונה.ושמירת סודיות ענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות, ונוהלי הגנת מידע יהדרכת ר

מידע הקשור בעל אובדן, גניבה או כל נזק אחר  ומתחייב להודיע לכללית מיד לכשייודע ל ספקה .6
 של כללית. 
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ו/או  ספקכי אין בהסכם ובעצם גילוי המידע על ידי כללית, כדי להעניק ל וכי ידוע למצהיר  ספקה .7
  כל זכות לגבי פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים או זכויות אחרות.ו ו/או לעובדי ולמנהלי

חשף גם למידע סודי ביותר של ישבמסגרת ההתקשרות עם כללית ייתכן ו ומצהיר כי ידוע ל ספקה .8
ידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של כללית כלפי צדדים כללית, לרבות מ

שלישיים לשמור עליו בסודיות, וגילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך מימוש ההתקשרות עם 
כללית, עלול לגרום לכללית נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות. כן 

 שהמידע האישי הוא חלק מנכסיה של כללית ובבעלותה המלאה. א מודע לכך וכי ה ספקמצהיר ה

א מודע והוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, וה ומצהיר בזה כי ידועות ל ספקה .9
פר הוראות אלו, לרבות הוראות חוק הגנת יא צפוי אם ולסנקציות האזרחיות והפליליות להן ה

, דיני הגנת הפרטיות ודיני 1996-ויות החולה, תשנ"וותקנותיו, חוק זכ 1981 -הפרטיות, התשמ"א 
 שמירת הסודיות הרפואית על כל המשתמע מכך. 

על מסמך זה נעשית מתוך שיקול דעת מלא ומתוך הבנה לכך שכללית זכאית להגנה  ספקחתימת ה .10
לגיטימית על ענייניה וכי ההגבלות הכלולות בכתב התחייבות זה מגבילות אך ורק במידת הנחוץ 

 מקובל לשם שמירה על אינטרסים חיוניים של כללית.וה

על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות  ספקהתחייבויות ה .11
 תחולה רחבה.

כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא  ספקהתחייבויות ה .12
 ללית.בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של כ

יפר התחייבות זו ו/או  וו/או מי מטעמ וו/או מי מעובדי ספקמתחייב כי בכל מקרה בו ה ספקה .13
בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה  כלליתחייב לפצות ולשפות את  ספקהיה היחלק ממנה, 

 כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית על פי דין
 .עקב הפרת התחייבות זו כאמור וו/או מי מטעמ וו/או מי מעובדי ספקכנגד ה

שחובת שמירת הסודיות לגבי מידע רפואי או כל מידע ממנו ניתן לזהות  ומצהיר כי ידוע ל ספקה .14
 פרטי אדם פלוני, הינה ללא הגבלת זמן.

 

____         ________________ ___________________       שמות החותמים   ספקשם ה
 _______________      שם הפרויקט  או השירות __________________        מספרי ת"ז

 ________________________        ספקחותמת וחתימת ה                         

 

 


