הלשכה הרפואית
ההרפואית

National Insurance Institute
5יולי 2010
לכבוד
רוכשי מכרז מס' (2009 )2042
שלוםרב,


הנדון :תיקונים ותשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס ' מ ( -2009 )2042לאספקת שירותי אבחון
ובדיקות שמיעהעבור המוסד לביטוח לאומי
א .תיקונים:
"נספח א למכרז – "נוסח כתב ערבות ביצוע " - הנספח יתוקןלפיהמצו רףבנספחא ' למסמךזה , עלכלל
המציעיםלהגישאתכתבהערבותהמצורףכנספחא ' למסמך זה ולא אתנספח  א' בנוסחשפורסםבמסגרת
המכרז.

ב.שאלות למכרז שמיעה – ריכוז לפי נושאים.
בדיקות מדיקו -לגליות
 .1נטעןבפנינו ,כי איןכלאזכורלוותקולנ יסיוןמוכחבביצועבדיקותמדיקו -לגליות .
תשובה:
המוסדלאמבקשבדיקותמדיקולגליותאלאבדיקותש מיעההתנהגותיותמקצועיותואמינות . הוותק
והניסיוןבפועלבביצועבדיקותשמיעהכפישנדרשבמכרזהינםמספקיםכדיל

הבטיחזאתולהבטיח

שמבצעיהבדיקהיוכלולזהותנבדקיםחשודיםלאיאמינות במידהויהיוכאילו ,ואין צורךמעברלכך.

כוח אדם
 .1נטעןבפנינו , כי דרישהשל 3 אנשיכוחאדםקבועיםמוגזמת , מפלהמכוניםקטניםומעדיפהרשתות
שמעסיקיםכחאדםלפעילויותשלאקשורותלבדיקותשמיעהלמשלטיפוליהיגויודיבור

; כי לאור

הפחתהעקביתבמס ' הבדיקותאיןהגיוןבהעסקת 3 אנשיצוות , שכן עםממוצעבדיקותשל 12
בשבועניתןלהעסיק 2קלינאיתקשורתלכלהיותר .
תשובה:
דרישותהסףלענייןכחהאדםתואמותלאופיהשירותיםהנדרשיםבמכרז , מדוברבדרישהמינימאלית
שלשניעובדיםבנוסףלמנהל ,לאיהאשינויבדרישהזו .
 .2נשאלנו, לגבי הכשרהשלקלינאיתקשורת - סעיף ,22.5 האםקלינאיהתקשורתהנוספיםצריכים
להיותבעליניסיוןבביצועבדיקותשמיעה ?במידהוכןהאםגםהםצריכיםלהיותבעליותקשל 5שנים
לפחות?
תשובה:
לענייןקלינאיהתקשורתהנוספיםבמכון

(שאינםנמניםעלמנהלהמכוןושניהעובדיםהמקצועיים

הנדרשיםבסעיף 14.3.5 לפרק )1 כאמורבדגשיםלסעיף ,21.5 עובדיםאלונדרשיםלהיותמועסקים

1

הלשכה הרפואית
National Insurance Institute
סעיףזהמתייחסגםלענייןרופאיםמומחים
במכוןהמציעבתחוםבדיקותהשמיעהחצישנהלפחות . ההרפואית
בא.א.גולנוירופיזיולוגים ,במידהוישכאלוהמועסקיםאצלהמציע .

 .3נשאלנו,האםהזוכהיצטרךלקבלאישור עלכלעזיבהשלקלינאיתקשורת ?
תשובה:
ראופירוטבסעיף 10 לפרק ,5 לפיוהחלפתהמנהלמותניתבאישורבכתבמןהמוסד . לגבישניחברי
הצוותהנוספיםהנדרשיםכתנאיסף (ראופירוטבסעיף 10.3 לפרק )5–  ניתןלהחליפם , זובלבד
שהתנאיםהנדרשיםיישמרולאורךכלתקופתההתקשרות ,כלומר, שבמידהומימהםיוחלף , חובהעל
המציעלהחליפובכחאדםהעומדבכללהדרישותהמפורטתבסעיף 14.3.5לפרק.1
 .4נטעןבפנינו , כי מכוןשמתמקצערקבבדיקותברהולאעושהבדיקותשמיעהלאיוכללגשתלמכרז
וייפסלעלהסף וכי מבחינהמדיקולגליתעדיףלאלבצעאתהדיקותהברהוהשמיעה באותומקום .
תשובה:
מכוןהמתמקצעבבדיקותברהבלבדייפסלעלהסף

. יחדעםזאת , ישלצייןכיעיקרהשירותים

הנדרשיםבמכרזזהנוגעיםלבדיקותשמיעה .
שאלות רפואיות:
בדיקתהדיםקוכלאריים -
 .1נשאלנו,האםמכשירהדיםקוכלארייםהינוחובה ?
תשובה:
כן
 .2נשאלנו, האםכלנבדקע ובראתכלסבבהבדיקותהאובייקטיביותבאופןרוטיניאושהןלפיהתוצאות
שלהבדיקהההתנהגותית.
תשובה:
איןסבבבדיקותרוטיני ,הכלבהתאםלבקשתרופאהמוסד.
 .3נשאלנו, האםכלהנבדקיםמבצעיםבדיקתהדיםקוכלארייםתמורתתשלו ם?
תשובה:
התשלוםיהארקעבורנבדקיםשרופאהמוס דביקשלבצעעבורם בדיקתהדיםקוכלארים .

בדיקותשמיעה :
 .1נטעןבפנינו , כי הדרישהלביצועבדיקותדיבורמוקלטות

(פרק 2 סעיף ).4.1.1 לאאפשריתולא

מעשיתעםאוכלוסייהשלאמשתפתפעולה , אוכלוסייהכוללתאנשיםהמתקשיםבעבריתובעליבעיות
קוגנטיביות אורגשיותולכןדבורי שירהכרחי .
תשובה:
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במידהויהיומצביםבהםתיווצרבעיהחמורה
הזוכהיחוייבלבצעאתכללהבדיקותהאמורותבמכרז , ההרפואית

בנוגעל שיתוף הפעולה מצדהנבדק , יחוייבהזוכהל ציין זאת במפורשבטופסהבדיקה , אולםבכל
מקרהההחלטהבענייןזהכפופהלשיקולדעתוהבלעדיוהמוחלטשלהמוסד .


בדיקותמאפייניטינטון :
 .1נטעןבפנינו , כי בדיקותשאריתהמיסוךוהאדרהההולכתיתחסרותמש מעותלאבחון , כיוםכברלא
בשימוש.
תשובה:
לאיהאשינויבאמורבמכרזלענייןהטינטון .

רפלקסאקוסטי –
 .1נטעןבפנינו ,כי בדיקותאלולאאבחוניותיותרולכןלאמבוצעותבקלינקותכשגרה .
תשובה:
לאיהאשינויבאמורבמכרזלעניין הדרישהלביצוע בדיקת רפלקסאקוסטי .
.2האםלצורךביצועטימפנומטריהוOAE -צריךאישורמא .א.גמהקופהלגבימצבאוטוסקופי ?
תשובה: לצורךביצועבדיקתההדיםהכוכלאריםאיןחובהשתהיהבידימבצעהבדיקהמידעלגבימצב
האוזניים .

בדיקותברה–
 .1נטעןבפנינו , כי לאברוראםכלבדיקותברהכוללותבנוסףלדגםגםבדיקותסףלקליקולגירויטונלי

.

בדיקתסףהיאקשהוארוכהובמרביתהמקריםאינהחיוניתלאמינותהבדיקה . התבקשנו לתמחרגם
ברהדגם.
תשובה:
המל"לקבעכיהבדיקהחיוניתודרושההןלסףהקליקוהן לגירויהטונאלי .
שיעורהנכותנקבעעלפיסףהשמיעהבתדירויותהדיבור ,ולכןהןהסף 1000הרץוהןהסףב -2000
הרץהינםחיונייםביותרלהחלטה .לגביהטנטוןישצורךבסףשל 3000-4000הרץגםכן.
איןחובהשכלמישנגשלמכרזיבצעגםבדיקות . BERAאבלמישכןמעונייןלב צעגםבדיקות עבור
המל"ל, חייבלהיותבעליכולתוניסיוןלבצעאתכלהספיםהנ "לכולם.
לענייןהתמחורראהסעיף 11.2לפרק. 4
 .2נטעןבפנינו , כי לעיתיםישצורךבביצועברהתחתסדציה -איןמכונישמיעהרגיליםיכוליםלבצעזאת
ואיןכללהתייחסותלסדציהבמכרז .
תשובה:
המוסדלאמעונייןלבצעב דיקהבסדציה ,אםלאיהיהניתןלבצעאתהבדיקהל לאסדציהישלצייןזאת
בתוצאותהבדיקה.
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הפניית בדיקות :

 .1נטעןבפנינו , כי בפועלמס ' התביעותפחתמשמעותיתמההערכה שניתנה ב2008- של 11,000
בדיקות והתבקשנולהעריךמחדשאת מספרהבדיקותהמשוערלפיאיזו ר?
תשובה:
לאניתןלהעריךנתוניבדיקהלכלאזור .
 .2נטעןבפנינו , כימספר בדיקותברהקטןלאיןשיעורמספרהחוליםהםגםבמגמתירידהב-

2008

נבדקוסה"כ679חוליםבשנהוב2010-103חוליםעדכה.לכןצרי ךלתתיותרמשקללבדיקותאיכות .
תשובה:
לענייןמחירבדיקתהברהראוס עיף 11 לפרק ,4 בדיקתהברהלאתשוקללבעתבדיקתהצעות
המחיר,ראוסעיף11.4לפרק.4
 .3נשאלנו, האםתתקייםביקורתעלשיוויוניותבהפניות .
תשובה:
כן.
נגישות לנכים:
 .1נטעןבפנינו ,כידריש תהנגישותלנכים מוג זמתואינויכוללהיותכתנאיסף .
תשובה:
הדרישהלאתשונהוהיא עומדתבקנהאחדעםהוראותהדיןועםדרישותהמוסדלהבטחתנגישות
מירביתשלהבדיקותלאוכלוסייהבעלתמגבלותנגישות .

תמחור:
 .1נטעןבפנינו ,כיב בדיקתההצעותישנהמשקליתרלמחירולאלאיכות .
תשובה:
איןשינויבאמורבמסמכיהמכרז .נוסחתהחישובמשקפתאתדרישותוצרכיהמו סד.
 .2לגבי סעיף ,31.2 התבקשנו להבהירהאםבמקרהובויוחלטעלהרחבתהיקףהמכרז , יבואהעניין
לידיביטוימבחינתהגדלתהתשלום , לרבותעלפיהמחויבבתעריפימשרדהבריאות . בנוסף, מבוקש
לשנותכיהרחבהואוצמצום היקףהמכרזתהיהבהודעהמוקדמת.
תשובה:
המוסדלאמתחייבלגב ימספרהבדיקותשיופנולכלמכוןאלאלחלוקהשיוויוניתבלבדבכלאזור

.

התשלוםשישולםלזוכהיהאבהתאםלהצעתהמחירשלוובהתאםלביצועהבדיקות בפועל.
 .3נטעןבפנינו , כי לצורךביצועבדיקותברהנדרשתמיומנותמקצועיתגבוההשל  רופאאונוירופיזולוג
לכןאיןלכלולאתההנח

העלהברהבמסגרתההנחותהנדרשותמבדיקותשמיעהשהןקצרות

ופשוטותיותר .
תשובה:

4

הלשכה הרפואית
ההרפואית

National Insurance Institute
איןשינויבאמורבמסמכיהמכרז .
מועד ביצוע הבדיקות ומסירתן (סעיף :)9.2

 .1נטעןבפנינו ,כי הקביעהלמסירתתוצאותבדיקהתוך 7ימיםשרירותיתולאתמידאפשרית .
תשובה:
לענייןהקביעהלמסירתת וצאותבדיקהתוך 7ימים–לאיהאשינויבאמורבמסמכיהמכרז .

חוק זכויות החולה :
 .1נטעןבפנינו , כי הנאמרבסעיף .9.3.3 מתנגשעםחוקזכויותהחולהאשרמתירלנבדקלקבלממצאי
כלבדיקהשביצע ?
תשובה:
לחולהישזכותכלליתלקבלעותקבדיקהשעשה .
במקרההמדוברצריךהנבדקלקב לאתהעותקרקמהמל "לאשרהפנהאותולבדיקה .  ובשוםפנים
ואופןלאמןהמכון .עלהמכוןלהפנותאתהמבוטחלמוסדכדילקבלאתתוצאותהבדיקה .

תקופת ההתקשרות והפסקת ההתקשרות
 .1נטעןבפנינו , כי לאייתכןלזוכהלאתהיהאפשרותלשקולאתהמשךההתקשרות

. המכרזרשום

שהמשךההתקשרותהיארקע"פשיקולדעתושלהמוסד .
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

ביצוע בדיקות חוזרות :
 .2התבקשנולהבהיר,כי ביצועבדיקותחוזרותהינהבתשלוםולאנכללתבבדיקההראשונה .
תשובה:
המוסדישלםעבורבדיקותשהוזמנובלבדוהיולשביעותרצונושלהמזמין .
חוזה:
 .1לגבי סעיף 7–  הערבות–  מבוקשלהוסיף  כיחילוטהערבותיהיה "בכלמקרהבולאיעמודבתנאי
מהותימתנאיהחוזהו/אובתנאימהותימתנאינספח 1לחוזה"...
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .2לגבי סעיף 8– האםמשולם תשלוםבתקופתההודעההמוקדמת ?.סעיף8.7 מסדירנושאזהבאופן
חלקי.
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תשובה:
סעיף8.7לחוזהמסדירנושאזהבאופן מלא.


 .3לגביסעיף8.9- מבוקשלמחוקאתההתייחסותלויתורעלזכותהעיכבון .
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .4התבקשנולהבהירהאםבתקופההאמורהבסעיף8.9יתקבלתשלוםמאתהמוסדבגיןהטיפולים .
תשובה:
ראוהאמורבסעיף 8.7בחוזה.
 .5לגבי סעיף 10– מבוקשלהבהירכי הדרישהלהפסקתהעבודה שלעובדיהמרכז תהיה רק מטעמים
מקצועייםבלבד .
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
 .6לגבי סעיף 14- מבוקשכי המידעשייאלץהמרכז הקליני לספקלמוסדיוגבלרקלמידעמק צועי בקשר
עםמתןהשירותים.
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .7לגבי סעיף 17– מבוקשלהגבילאתתקופתשמירהעלסודיותל 5 שניםלאחרתוםסיוםההתקשרות
ביןהצדדים .
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .8לגבי סעיף 17.2– מבוקשלמחוקאתהמילים "לפניתקופתאספקתם "ולהוסיףלאחרהמילים "לאחר
מכן"אתהמילים:"במשךתקופהשל5שנים"
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .9לגבי סעיף 21– מבוקשלקבלהבהרה לגביהתשלוםבמקרהשלשינויהמחירון– לאברורעלבסיס
איזהמחירוןישולםאםהמחירוןישונהבאמצע– למשל– לאחרשבוצעהבדיקהאחתא ךלאהושלמו
כלהבדיקותוכד '.
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תשובה:

ההצמדהמפורטתבסעיף 22 לחוזה. כלהבדיקותשבוצעוטרםהעדכוןבמחירישולמוע "פהתעריף
שהיהטרםהשינוי .שארהבדיקותשנעשולאחרהשינויבתעריףישולמוע "פהתעריףהחדש.
 .01לגביסעיף21.8–מבוקשכיייקצבמועדבויינתןאישורהמוסד .כנ"ללגביסעיף 21.9וסעיף.21.11
תשובה:
ראופרוטבסעיף 21.9בחוזה–בסעיףמוגדריםכללהתנאיםלתשלום .
לענייןסעיף 21.11–הסעיףלאישונה .
 .11לגביסעיף21.10–מבוקשלהוסיףסייג– "למעטאםיסכימוהצדדיםאחרתבכתב".
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
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ביטוח:

 .1ס' 24.2 - האםניתן לשנותאת הדרישהלספקאישורביטוחחתוםמחדשעםתוםתקופתהביטוח
הנקובהולא14יוםלפניכן ?
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .2ס'24.2-נבקשלמחוקבסוףהסעיף"וכלעודקיימתלזוכהחבותעלפיהדין ".
תשובה:
איןשינוימןה אמורבמכרז.

 .3ס' 24.3 - האםניתןלוותרעלהדרישהכיכלביטוחנוסףיכלולסעיףמפקיעאומקטיןאומגבילאת
אחריותהמבטחכאשרקייםביטוחאחרלטובתהמוסדולאיופעלכלפיהמוסדוכלפימבטחיוסעיף
ביטוחכפלולאתהיהלמבטחזכותתביעהמהמבטחיםשלהמוסדלהשתתףבנטלהחי ובכאמורבס '
59 לחוקחוזההביטוח - ובמקוםזה " הביטוחיםדלעיליכלולתנאילפיוהםקודמיםלכלביטוחשל
המוסד".
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .4סע'24.6–זהסעיףשמקובללהכניסובקשרלביטוחרכוש . כיווןשבנספחהביטוחלאמצוינתדרישה
לביטוחרכוש ,מבוקשלהורידאתהסעיף .
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .5ס' 24.8 - האםניתןלהסתפקבהחזקתביטוחאחריותמקצועיתבתוקףלתקופהשלשנתייםלאחר
סיוםההסכם ?
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
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ורבסעיפים 16ו-19להסכם
בהתאםלאמ
רפואית
 .6סע',24.1424.15–מבוקשלהוסיף בסוףשניהסעיפים " הה
זה".

תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .7ס'24.16-סעיףכפול -זההלס'24.6-האםניתןלמחוקאותו ?
תשובה:
טעותטכנית,אכןישכפלסעיפים .סעיף24.16מבוטל.

כתב הערבות (נספח א')
 .1התבקשנו למחוקאתהסיפאבסעיף

:4" ומבלי שתהיוחייביםלדרושאתהתשלוםתחילהמן

המבקש".
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
 .2נשאלנו האםניתןלבצעבכתבהערבותאתהשינוייםהבאים :
סעיף:1האםניתןלשנותעלפיבקשת"אוניברסיטתחיפה "במקוםהמוסדלביטוחלאומי .


תשובה:
ראוהאמורבסעיףא– "תיקונים "למסמךזה,בענייןנספחא '–נוסחהערבות.
סעיף :3 במקוםכשהואמוגדלבשיעורההפרששביןהמדדהבסיסיוהמדדהחדשלכתוב

"בתוספת

הפרשיהצמדה–  סכוםהשווהלמכפלתההפרשביןהמדדהחדשלמדדהבסיסיויחולקבמדד
הבסיסי ".


תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
סעיף :5 בתוךהסוגריים  להוסיף "בלבדולאחרתאריךזהתהיהבטלהומבוטלת ". בנוסףמיידלאחר
הסוגרייםלשנותאתהמילהכל

"לכול"; לאחרהמיליםלהגיעבכתבלמעןהרשוםמטהעד

ליום__________להוסיף"ועדשעתהסגירהלקבלתקהלשלסניפינו ".


תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
להוסיףסעיףמספר 6 לנספחזהכלהלן :" דרישהבכתבכאמורבערבותזואיןפירושהדרישהשתגיע
לבנקבאמצעותהפקסימיליה , טלקס, מברקאודואראלקטרוניודרישהכזולאתיחשבכדרישה
בהתאםלערבותזו".
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
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קההמשפטיתשלהבנקמבקשת
בנספחא'(נוסחכתבערבות)
נדרשתחתימתושלהבנקאולםהמחלרפואית
הה
לשנותאתמשפטהפתיחהמ "עלפיבקשתהמוסדלביטוחלאומי " ל"עלפיבקשתביתהחולים " כיון
שאנוהמבקשיםאתהערבות.האםאפשרימבחינתכם?
ראוהאמורבסעיףא– "תיקונים "למסמךזהבענייןנספחא '–נוסחהערבות.

נספח ב':
 .1מבוקשלהגבילאתהתחייבותהנ"ל-5שניםלאחרסיוםההתקשרות.
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
 .2בנוסף, מבוקש לסייגבענייניםנוספיםאתהמונח "מידע" ב"הואיל " השלישיבנספח , כךשיכלוללאחר
המילים "שאינומצויבידיעתכללהציבור ",גםאתהסייגיםהנוספים :" המידעלאהיהבידיעתווברשותו
שלהמכ וןלפנישנמסרלוע "יהמוסד , המידענמסרכדיןובאופןעצמאילמכוןעלידיצדשלישיאשר
אינוצדלהסכםשבותניתסודיותדומה ;אושהמידענחשףכחלקמהליךמנהליאושיפוטי ".
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
נספח ו' וז':
 .1התבקשנולהבהיראתדרישתהחתימהשלעו"דעלהנספחים.
תשובה:
החתימהבפניעו " דנדרשתלצורךאישורהתצהירבלבדואיןצורךבאישורשלעו

"דעצמולנכונות

האמורההצהרותעלידיהמציע . לכן, התיבה "אישורעו " דהמאשראתהצהרתהמציעכאמורלעיל ",
שבשוליהנספחים -תימחק.
 .2נשאלנומיצריךלחתוםעלההצהרהשבנספחז.
תשובה:
במסגרתהגשתההצעהעלהמציעלחתוםעלההצהרה

. עובדיהזוכהיידרשולחתוםעלהצהרה

כתנאילמתןהשירותיםלמוסד .

נספח ט' סעיף ביטוחי
האםייתןלבצעאתהשינוייםהבאים :
 .1שורהראשונה–בקשרעםחוזהבמקוםבגיןחוזה.
תשובה:
ישונהבמכרזל"בקשרעםחוזה".
 .2סעיף:1להוסיףלאחרהמיליםבכולהקשורלמעשיו /אומחדליולמחוקב "פעילותשל ".
תשובה:
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איןשינוימןהאמורבמכרז .

 .3סעיף :3 למחוקלאחרהמיליםלתקופתגילוישל 12 חודשיםולהוסיףשישהחודשיםבמקום ; למחוק
המשפטהפרתחוקהגנתהפרטיותותקנותיוונזקבגיןקבלנימשנה ;להוסיףלאחרהמיליםעלפיחוזה
שהוא__________אתהמיליםאךלאלפני.1.1.97
תשובה:
איןשינוימןהאמורבמכרז .
 .4סעיף:4סעיףדלהוסיף :למעטאםנגרםמקרההביטוחבכוונתזדון .
תשובה:
לסעיףתתווסףהסיפא "למעטכלפימישגרםלנזקבזדון "
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נספח א  -למכרז מס' מ(2009 )2042

נספח א'  -נוסח כתב ערבות ביצוע
תאריך __________
לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס' _________________
 .1עלפיבקשת ____________________(שםהמציע ) (להלן - "המבקש") אנוערביםבזהכלפיכם
לתשלוםכלסכוםעדלסךשל 15,000 ש"ח (להלן "הסכום הבסיסי "), אשריהיהצמודבהתאםלתנאי
ההצמדההמפורטיםבסעיף 2להלן, שתדרשומאתהמבקשבקשרלמכרזמס 'מ()20422009–בנושא:
"אספקתשירותיאבחוןובד יקותשמיעהעבורהמוסדלביטוחלאומי ".
 .2הסכוםהבסיסיבסעיף 1 לעיל, יהיהצמודלמדדהמחיריםהכללילצרכן , כאשרהמדדהבסיסיהואהמדד
שפורסםב15-לחודש____שנת____(דהיינו ____נק')(להלן–"המדד הבסיסי").

 .3באםהמדדהאחרוןשיפורסםלפנייוםביצועהתשלוםעפ "יכתבערב ותזה (להלן "המדד החדש "), יהיה
גבוהמןהמדדהבסיסי , נשלםלכםאתהסכוםהבסיסי , כשהואמוגדלבשיעורההפרששביןהמדדהבסיסי
והמדדהחדש(להלן-"סכום הערבות").

 .4אנומתחייביםבזהלשלםלכםאתסכוםהערבותהאמורהלעילתוךעשרהימיםמעתשתגיעאלינו
דרישתכםהראשונה  בכתב, בליתנאיכלשהו , מבלילהטילעליכםחובהלהוכיחאתדרישתכם

, ומבלי

שתהיוחייביםלדרושאתהתשלוםתחילהמןהמבקש .

 .5ערבותזותעמודבתוקפהעדליום ________( המועדשיירשםיהיהמועדתוםתקופתהחוזהועוד 90יום)
וכלדרישהלפיהצריכהלהגיעבכתבלמעןהרשוםמטהעד

ליום________. כלדרישהשתגיעבמועד

מאוחריותרלאתחייבאותנו .

 .6ערבותזואינהניתנתלהעברהו /אולהסבה.

בכבוד רב,
בנק  /חברת ביטוח_____________
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חתימה וחותמת מורשי חתימה

