הסכם
שנערך ונחתם במדרשת שדה בוקר בנגב ביום ____ בחודש__________ 2011
בין
מדרשת שדה בוקר בנגב )להלן" :המדרשה"(
_____________
דוא"ל____________ :

מצד אחד,

לבין
___________________________________) להלן" :המבטח"(
____________________________________
כתובת
____________________________
מצד שני,
דוא"ל____________________________:

הואיל

והמדרשה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  4/2011לביטוח רכוש וחבויות )להלן" :המכרז"( אשר
העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח "א" להסכם זה ,ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והמבטח הגיש הצעה למכרז )להלן" :ההצעה"( אשר העתק ממנה מצורף כנספח ____ למכרז
ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל

והצעת המבטח זכתה במכרז;

והואיל

והמבטח הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא והנספחים:
המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו ,וכן הנספחים להסכם ,מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם
וייקראו ביחד עמו .מונחים שלא הוגדרו בהסכם זה יפורשו כהגדרתם במכרז.

.2

פרשנות:
אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

.3

הגדרות:
בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר-
"ההסכם"  -הסכם זה ,על נספחיו.
"ההצעה"  -ההצעה האמורה במבוא להסכם – נספח "_____" למכרז.
"המבוטח"  -המדרשה ,עובדיה ,מנהליה  -חברי ועדות שונות לרבות ועדות משנה ,מוסדות ,גופים
שלובים וכד' .הגדרת גופים שלובים משמעו כל גוף או ישות משפטית שבו למדרשה אחריות או שליטה ב
–  25%או יותר באותה רשות או ישות משפטית או בפעילותו או שהמדרשה מממנת למעלה מ – 10%
מהתקציב השנתי של אותו גוף או ישות משפטית ,עמותות שונות בהן חברה המדרשה בין אם בבעלות או
בהשתתפות כספית ,וכן בפעילות מתנדבים עבור המדרשה.
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אנשי קשר:
4.1

את מגעיו בכל הנוגע לטיפול שוטף בביטוחי המדרשה ינהל המבטח באמצעות מנהל הכספים של
המדרשה ,ו/או כל מי אשר הוסמך לכך על ידי המדרשה כפי שתודיע על כך המדרשה למבטח
מעת לעת )להלן" :נציג המדרשה"(.

4.2

המבטח ממנה בזה את ____________ להיות נציג המבטח בכל הקשור לביצוע הסכם זה
)להלן" :נציג המבטח"(.

4.3

נציג המבטח יהיה זמין לכל פניה מצד המבוטח וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי המבוטח ,אם
יידרש לכך ע"י המדרשה.

תקופת ההתקשרות
5.1

ההתקשרות עם המבטח לגבי רכישת כיסוי ביטוחי למבוטח ,תהא לתקופה של שנה אחת
שתחילתה ביום ) 01/04/2011להלן "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם"(.

5.2

למדרשה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל
אחת ,בתנאים זהים ,תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם )להלן" :תקופות
האופציה"( .סעיף זה יחול אך ורק במידה ויחס התביעות )ללא הוצאות המבטח( בשנת הביטוח
האחרונה לא עלה על  65%מסה"כ הפרמיות ששולמו ע"י המדרשה לאותה שנת ביטוח.

5.3

על פי בקשת המבוטח ,יאריך המבטח את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של עד  90יום ,לפי
חישוב יחסי )פרו-ראטה( )גם אם לא תוארך תקופת ההתקשרות כאמור בסעיף  5.2לעיל(.

5.4

למען הסר ספק מובהר ,כי תקופת ההתקשרות תהא זהה וחופפת לתקופת הביטוח כפי שתסוכם
ע"י הצדדים .עוד מובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המבטח ,אף אם מועד
תחולתן או מימושן או יישומן הנו לאחר תום תקופת הביטוח ,וכי המבטח יהא חייב למלא
התחייבויות אלה במלואן ,אף לאחר תום תקופת הביטוח.

הצהרות והתחייבויות המבטח:
6.1

המבטח מצהיר ,כי חתימתו של מר/גב' ________ על הסכם זה בצירוף חותמת החברה מחייבת
ומזכה את המבטח לכל דבר ועניין לעמידה בכל הוראות הסכם זה.

6.2

המבטח חוזר ומצהיר כי ביכולתו ובאפשרותו לבצע ההתחייבויות עפ"י הסכם זה ,כי הוא בעל
מלוא הכישורים ,הידע ,האמצעים הטכניים והאחרים ,הניסיון ,וצוות העובדים לביצוע מלוא
ההתחייבויות עפ"י הסכם זה ,ברמה המקצועית הנאותה והנדרשת ע"י המדרשה ,וכי הוא פועל
עפ"י הוראות כל רשות ובכפוף לכל דין ,ובידיה כל האישורים הנדרשים עפ"י דין ,ע"י כל רשות
וע"י כל גוף לביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

6.3

אם המבטח הוא חברת ביטוח  -המבטח חוזר ומצהיר כי הוא מורשה עפ"י כל דין לפעול כחברת
ביטוח ,וכי הוא מורשה ויהא מורשה לפעול כחברת ביטוח במשך כל תוקפו של הסכם זה ,והוא
מתחייב להודיע למדרשה לאלתר על כל שינוי ו/או הפסקה של הרשאה כאמור.

6.4

המבטח מצהיר כי לפני כריתת חוזה הביטוח בדק את כל הנתונים שנמסרו לו ע"י המדרשה
הרלוונטיים להתחייבויות שקיבל על עצמו ,והוא מוותר על כל טענה שיכולה הייתה להיות לו
בקשר לנתונים אלה.

התחייבות המבטח לתנאים מיוחדים:
7.1

התנאים המיוחדים והכלליים המפורטים במסמכים  6עד  13למסמכי המכרז )להלן" :התנאים"(
יראו אותם כחלק בלתי נפרד מהפוליסות.

7.2

המבטח קיבל את התנאים .הוראות התנאים ו/או הנובע מהתנאים תגברנה על כל הוראה/אחרת
ו/או בלתי ברורה בפוליסות ושאינה לטובת המבוטח.

7.3

הודעות בין הצדדים תהיינה בכתב כאשר:

7.3.1

מהמבטח תינתן ההודעה למנהל הכספים של המדרשה.

7.3.2

מהמדרשה למבטח  -תינתן ההודעה ע"י המדרשה לכתובת משרדו של המבטח כמצוין
בהצעתו להזמנה זו.

7.4

המדרשה רשאית לשנות ,לפני תחילת הביטוח ו/או במהלך תקופת הביטוח כל סכום ביטוח ו/או
גבול אחריות בכל ביטוח וביטוח ו/או לוותר על עריכת חלק מפוליסות הבטוח שבמפרט באופן
מלא או חלקי כפי שהדבר עשוי להתהוות ,עקב שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המדרשה מכל
סיבה שהיא לרבות עקב הגדלה או הקטנה בהיקף הפעילות ו/או הנכסים ו/או בתיאור הביטוח,
הכל כפי שהמדרשה תמצא לנכון והמבטח חייב להיענות לבקשה ולשנות את סכום הביטוח
בהתאם לתעריפים הקבועים בהצעתו תוך חישוב דמי הביטוח באופן יחסי לתקופה בה חל
הכיסוי וללא כל קנס או חיוב בהוצאה.

7.5

המדרשה רשאית לדרוש להוסיף כמבוטח ו/או כמוטב הביטוח או כחלק ממנו אדם אחר ו/או
להסב את הביטוח או חלק ממנו לאדם אחר ולעשות שינויים כאלה מעת לעת והמבטח יהיה
חייב לעשות כן ,ללא כל תשלום שהוא.

7.6

עריכת ביטוח נוסף ,ביטול בטוח ו/או שינויים בכל מקרה של ביטול פוליסה ו/או עריכת פוליסה
נוספת ו/או הוספת כיסוי בפוליסה ו/או הגדלה או הקטנה של סכום הביטוח ייעשה חישוב דמי
הביטוח באופן יחסי לתקופה )פרורטה( ובהתאם ייעשה התשלום/החזר דמי הביטוח.

7.7

תשלום תגמולי ביטוח:
תגמולי בטוח בגין תביעות ישולמו כנגד הצעות תיקון/רכישה שיוגשו ע"י המדרשה .המדרשה
תעביר לחברת הביטוח את הקבלות לאחר תיקון או רכישה ותעשה התאמה ,בהתאם לצורך
לערכי כינון במידה והמבטח שילם על פי ערך שוק.
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אופן ההתקשרות:
8.1

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מזמין לקבלן
המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים וקונה שירותים או בין מוכר ידע לקונה ידע בלבד ,והם
אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

8.2

אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם זה למדרשה לפקח ,להדריך ,או להורות למבטח או
למועסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

8.3

למען הסר ספק המדרשה לא תשלם כל תשלום לעובדים המועסקים ע"י המבטח לרבות ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל שכר ,תשלום לביטוח לאומי ,ויתר הזכויות הסוציאליות
בקשר לאנשים המועסקים על ידי המבטח.

8.4

המבטח בלבד יהיה אחראי לכל תשלום ולשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע
ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו ,או לכל אדם אחר ,בשל פעולות שביצע.

8.5

אם המדרשה ו/או מי מהמועסקים על ידה יינזקו ו/או יחויבו בתשלום כלשהו עקב קביעה ע"י
רשות מוסמכת ,לרבות ע"י גוף שיפוטי ,השוללת את המוצהר בהסכם זה ,ישפה המבטח ו/או
יפצה את המדרשה ו/או המועסקים על ידה בגין כל נזק ו/או חיוב כאמור.

8.6

מותנה ומוסכם בזאת ,כי המדרשה לא תישא בשום מקרה באחריות שילוחית למעשיו ו/או
עוולותיו ו/או מחדליו של המבטח ו/או המועסקים על ידו ,כפי שיהיה מעת לעת .המבטח ישפה
את המדרשה בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או נזק אשר יוגשו ו/או יארעו למדרשה
בגין מעשה ו/או עוולה ו/או מחדל כאמור.

8.7

כל דרישת שיפור מיגון מצד המבטח יעשה תוך תיאום עם המדרשה ובכפוף לקבלת הסכמתה של
המדרשה מראש ובכתב .המבטח לא יתנה קיום תנאי ערובה כלשהו וכן לא יעלה כל טענה של אי
נקיטת אמצעי זהירות ,ציות לתקנות ,הוראות או חוקים ,בחירת עובדים ,תקינות ציוד וכו' ללא
תאום עם המדרשה וקבלת הסכמתה לכך.

.9
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סודיות
9.1

המבטח מצהיר שידוע לו כי כל מידע שיימסר לו על ידי המדרשה במהלך ביצוע השירותים הוא
סודי ואין לפרסמו.

9.2

המבטח מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל ידיעה
שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה ,תוך תקופת הביצוע ,לפניה או אחריה ,והוא מצהיר כי
ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף קטן זה מהווה ,בין היתר ,עבירה לפי פרק ז' ,סימן
ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין ,התשל"ז .1977-המבטח ידאג כי חובת השמירה על סודיות
תחול גם על עובדיו ו/או מי מטעמו.

תרופות:
 10.1מבלי לגרוע מזכויות המדרשה לפי הסכם זה או על פי כל דין ,רשאית המדרשה לקזז כל סכום
שהמבטח חייב לה ,מכל סכום שהיא תהיה חייבת למבטח.
 10.2ויתרה המדרשה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ,לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה
שלאחר מכן של אותה הוראה או הוראה אחרת.
 10.3הפר המבטח הוראה מהוראות הסכם זה או לא העניק את הכיסוי הביטוחי ,במלואם או בחלקם,
בהתאם להתחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ,רשאית המדרשה ,בנוסף לזכויותיה על פי כל דין
והוראות הסכם זה ,לבצע בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים וזאת על חשבון המבטח.
 10.4על הסכם זה ו/או הפרתו יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( ,תשל"א.1970-

.11

ביטול הביטוח:
 11.1המדרשה רשאית לבטל הפוליסות או מי מהן בכל עת ע"י מתן הודעה בדואר רשום למבטח7 ,
ימי עבודה לפחות לפני המועד בו הוא מבקש לבטל הבטוח.
 11.2המבטח רשאי לבטל את הביטוח אך ורק עקב מקרה של איחור בתשלום פרמיה של יותר מ30-
יום אשר לא תוקן בתוך  14יום לאחר משלוח התראה לנציג המדרשה בדואר רשום או מעשה
מרמה מצד המבוטח.
 11.3בשני המקרים המפורטים בסעיף זה לעיל זכאית תהיה המדרשה להחזר הפרמיה היחסית בגין
תקופת הבטוח שלא נוצלה.
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שינויים ,ויתורים ,וביטול ההסכם:
 12.1כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ,ובכתב.
 12.2למרות האמור לעיל ,רשאית המדרשה לפי שיקול דעתה הבלעדי להורות על שינויים בביצוע מתן
השירותים כולל היקפם לרבות היקפי סכומי הביטוח וגבולות האחריות ,והמבטח מתחייב למלא
אחר הוראותיה של המדרשה.
 12.3על אף האמור בכל הוראה אחרת ,המדרשה תהא רשאית להודיע למבטח ,בהודעה מוקדמת של
 30יום מראש ובכתב ,על רצונה להביא ההסכם לידי סיום ,ובמקרה כאמור יובא ההסכם לידי
סיום בתום המועד הנקוב בהודעת המדרשה.
 12.4בכל מקרה בו המבטח לא יעמוד בביצוע התחייבויותיו כלפי המדרשה עפ"י הסכם זה ,מכל סיבה
שהיא ,ו/או אם ניתנה נגדו התראת פשיטת רגל ו/או צו לפשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים ,ו/או
ארע כל אירוע המונע בעדו ניהול עסקיו בדרך הרגילה ,תהא המדרשה רשאית לבטל הסכם זה
לאלתר.
 12.5אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למדרשה עפ"י ההסכם ו/או בגין הפרת
ההסכם ו/או עפ"י כל דין.
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 12.6שום ויתור ,אישור ,הסכמה והימנעות מפעולה במועדה ,לא ייחשבו כויתור על זכויות המדרשה
עפ"י הסכם זה ולא ישמשו מניעה לכל פעולה או תביעה מצידה ,אלא אם כן נערכו באופן האמור
בס"ק  11.1לעיל.
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התמורה:
 13.1כנגד מתן השירותים ,תשולם למבטח תמורה כמפורט בהצעה ,או כפי שתסוכם בין הצדדים,
לאחר ניהול מו"מ ביניהם ,לפי הנמוך יותר.
 13.2דמי הביטוח השנתיים ישולמו ב 7-תשלומים חודשיים שווים רצופים כאשר התשלום הראשון
ישולם לא יאוחר מה 10-לחודש שלאחר חודש תחילת הביטוח ,ללא תוספת הצמדה או דמי
אשראי ,או לחילופין דמי הביטוח השנתיים ישולמו ב –  10תשלומים שווים ורצופים ,צמודי מדד,
בתוספת דמי אשראי בשיעור שלא יעלה על  3.5%לשנה ,החל מחודש לאחר קבלת הפוליסות על
ידי המדרשה ובדיקתן .למדרשה הזכות לבחור את דרך התשלום המתאימה לה מבין שתי
האפשרויות הנ"ל.
 13.3למדרשה קיימת הזכות לאחר או להקדים תשלום עד  7ימים.
 13.4התמורה הנזכרת לעיל כוללת את כל המגיע למבטח תמורת מתן השירותים ,ופרט לכך לא יהיה
המבטח זכאי לתמורה נוספת .להסרת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר כי
המבטח לא ידרוש ולא יגבה כל תשלום דמים ו/או עמלות בגין השירותים שינתנו ע"י המבטח
במסגרת התקשרות זו.
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איסור הסבת ההסכם:
 14.1הצדדים אינם רשאים למסור ,או להעביר לאחר ,או להמחות לאחר את זכויותיהם על פי ההסכם
או את החובות הנובעות ממנו ,אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של הצד השני.
 14.2כל מסירה או העברה שיתיימר המבטח לעשות בניגוד להוראות סעיף זה ,תהא בטלה ומבוטלת
וחסרת כל תוקף.
 14.3זכויותיו של המבטח לפי ההסכם ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.
 14.4סעיף זה ,על כל סעיפי המשנה לו ,הינו סעיף עיקרי בהסכם ,אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית
של ההסכם.
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זכות קיזוז:
הצדדים להסכם מסכימים בזה ,כי למדרשה ,ולה בלבד ,תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהמבטח עשוי
להיות חייב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת ,מכל סכום שיגיע למבטח מהמדרשה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה ויתגלו בחשבון ,בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו ,טעויות,
אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם ,תהא המדרשה רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל,
מכל סכום המגיע ו/או שיגיע למבטח מהמדרשה.
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ויתור בכתב:
 16.1אין שינוי בהסכם ,ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו ,אלא בכתב.
 16.2הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש
תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
 16.3לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על-פי ההסכם  -לא ייחשב הדבר כויתור על
זכויותיו ,לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.
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ניהול ההתקשרות:
 17.1המבטח מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג המדרשה ולשתף עמו פעולה בכל הנוגע להסכם
ולביצועו.
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 17.2המבטח מתחייב לקבל את חוות דעתו ,הנחיותיו והערותיו של נציג המדרשה ולשתף עימו פעולה
בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
 17.3להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפטור את המבטח מאחריותו המלאה
לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 17.4המדרשה תהיה רשאית לנהל מו"מ בשם כל המבוטחים ,הן בקשר לתנאי הביטוח והן בקשר
לתביעות ,ודי בחתימתה על מסמכי הביטוח לרבות כתבי סילוקין ופטור מאחריות או מסמכי
ביטוח אחרים ,כדי לחייב מי מהמבוטחים .תשלומים בגין תביעות ,אשר אינם מועברים ישירות
לצדדים שלישיים ,ישולמו למדרשה בלבד או בהתאם להנחיותיה בכתב.
 17.5בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי פרשנות הפוליסות ,הפרשנות תהייה לטובת המבוטח והכל על פי
חוק חוזה הביטוח.
 17.6המבטח מתחייב כי מדי שנה בשנה ,ולא יאוחר מאשר  45יום לפני תפוגת הפוליסות ,ימציא
למדרשה דו"ח על מצב התביעות בפוליסות הביטוח בהן בוטח מבוטח זה .הנתונים יכללו את
מועד התביעה ,מהות התביעה ,סכומים ששולמו וכן אומדן לתביעות פתוחות ,ע"פ הרשום בספרי
המבטח.
 17.7המבטח מצהיר כי התנאים המופיעים בפוליסות באו להרחיב ולשפר מצבו של המבוטח .בכל
מקרה בו הוראות החוק יקנו עדיפות למבוטח על פני האמור בפוליסות ,יהיה המבוטח רשאי
לאמץ הוראות חוק אלו ביחס לאותו מקרה.
 17.8המבטח מוותר על זכותו לשיבוב נגד כל אדם ו/או גוף הנמצא בשליטת המדרשה ו/או שקיימת
שותפות בינו לבין המדרשה ,עובדי המדרשה ו/או כל אדם בשרותה של המדרשה ו/או חברי
ההנהלה של המדרשה ,בעלים של רכוש המוחזק ע"י המבוטח ,גופים אשר לפי תנאי ההתקשרות
עימם אין למבוטח כלפיהם זכות שיבוב ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר או התחייב לוותר
בכתב )טרם קרות מקרה הביטוח( על זכות שיבוב כלפיו ,לרבות שוכרים ו/או משכירים של
נכסים .הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 17.9אי קיום תנאי כלשהו ע"י אחד מהגופים המבוטחים בפוליסות והנכללים בשם המבוטח לא יפגע
בזכויותיהם של המבוטחים האחרים.
 17.10מוסכם כי היה והמבוטח התחייב בכתב לפני קרות מקרה הביטוח כי הביטוח הנערך על ידו יהיה
קודם לביטוח אחר כלשהו ,אזי תחשב פוליסה זו כקודמת לביטוח האחר כאמור והמבטח מוותר
על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף הביטוח האחר כאמור.
 17.11המבטח לא ייתן קיום תנאי ערובה כלשהם וכן לא יעלה כל טענה על אי נקיטת אמצעי זהירות,
ציות לתקנות ,הוראות או חוקים ,בחירת עובדים ,תקינות ציוד וכו'.
סמכות שיפוט:
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סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם
ו/או למכרז ,תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בבאר שבע.
כתובות הצדדים ומתן הודעות:
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 19.1כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.
 19.2כל ההודעות על-פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם ,ובהישלחן כך
תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  24שעות מעת שליחתן.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
__________________

_________________

מדרשת שדה בוקר בנגב

המבטח
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