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חוזה
שנערך ונחתם ביום ______ בחודש ______ שנת ______

חברת דואר ישראל בע"מ

בין:

ח.פ51-346719-1 .
המיוצגת על ידי הסמנכ"ל לכספים
ומנהל חטיבת הדואר והקמעונאות
(להלן " -חברת הדואר")

שם____________________________ :

לבין:

ת.ז/.ח.פ____________________________ :.
כתובת____________________________ :
באמצעות המוסמך לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:
מר  /גב' _____________________
ומר  /גב' _____________________
(להלן " -הסוכן")

הואיל:

וחברת הדואר היא תאגיד בעל רשיון למתן שירותי דואר ,שירותים כספיים ושירותים
נוספים בהתאם לחוק הדואר ,התשמ"ו ( 1986 -להלן – "החוק");

והואיל :ובהתאם לקבוע בחוק רשאית חברת הדואר לבצע תפקיד מתפקידיה באמצעות סוכני
דואר ,והיחסים שבינה לבין סוכני הדואר לא ייראו ,לכל דבר ועניין ,כיחסי עובד ומעביד;
והואיל :והסוכן הציע לחברת הדואר לספק את שירותי סוכנות הדואר כהגדרתם בחוזה זה
בסוכנות הדואר שב-מושב נווה ירק (להלן – "סוכנות הדואר") ובכלל זה חלוקת דברי
דואר במרכזי החלוקה הנמצאים ב סוכנות הדואר נווה ירק (לרבות ,מערכות תאים
וקישוריות להלן – "מרכז החלוקה");");
והואיל :וחברת הדואר הסכימה למסור לידי הסוכן את מתן השירותים כהגדרתם בחוזה זה
בסוכנות הדואר ובמרכז החלוקה.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא ,נספחים וכותרות
א.

המבוא לחוזה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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.2

ב.

כותרות סעיפי החוזה הינן לצורכי התמצאות ונוחות בלבד ,ולא תשמשנה בשום מקרה
לפרשנות החוזה ו/או תנאיו.

ג.

נציג חברת הדואר לעניין חוזה זה הוא מנהל חטיבת הדואר והקמעונאות ,וכל מי
שיוסמך על ידיו (להלן " -המנהל").

השירותים
הסוכן מתחייב לבצע בסוכנות הדואר עבודות המבוצעות על ידי בית דואר או סניף דואר,
ולרבות עבודות חדשות ,שירותים חדשים ופעילויות נוספות וחדשות אשר יתווספו בתקופת
החוזה ,ולרבות ביצוע חלוקת דברי הדואר לתאים במרכז החלוקה (להלן – "השירותים"),
הכל בהתאם לנוהלי חברת הדואר והוראותיה.

.3

מבנה
א.

הסוכן יבצע את השירותים במבנה הממוקם ב נווה ירק ברחוב השקד מרכז המושב
מספר ______ קומה קרקע בשטח של כ 50 -מטרים רבועים ואת חלוקת הדואר במרכזי
החלוקה הנמצאים בסוכנות הדואר נווה ירק (להלן  -המבנה).
מבנה סוכנות הדואר הועמד/לא הועמד לרשות הסוכן בידי חברת הדואר.
מבנה מרכזי החלוקה הועמד/לא הועמד לרשות הסוכן בידי חברת הדואר.

ב.

על מבנה שהועמד לרשות הסוכן על ידי חברת הדואר ,יחולו ההוראות הבאות:
)1

על השימוש במבנה וכל הכרוך בכך ,יחולו ,בנוסף על האמור בחוזה זה ,כל התנאים
וההוראות כמפורט בחוזה למתן רשות שימוש בנכס שנחתם בין הצדדים והמצורף
לחוזה זה כחלק בלתי נפרד הימנו (להלן " -חוזה למתן רשות שימוש בנכס").

)2

הסוכן אינו רשאי ולא יהיה רשאי להפעיל ו/או לנהל ,או להתיר לאחר להפעיל ו/או
לנהל עסק כלשהו במבנה.
האמור לעיל יחול גם על כל פעילות עסקית ,חברתית או כל פעילות אחרת שאינה
עבודות סוכנות הדואר ו/או מרכז החלוקה בלבד ,אלא אם אופייה וטיבה של
הפעילות מתיישבים ,לדעת המנהל ,עם ניהול סוכנות דואר באותו מקום ,ובכפוף
לקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

)3

הסוכן יישא בכל הוצאות האחזקה והתפעול של המבנה על חשבונו וישלם במועד
את כל התשלומים המתחייבים מכך ,לרבות ארנונה ,מסים ,ועד בית (חברת ניהול),
תשלומים בעד אספקת המים והחשמל וכל תשלום אחר המתחייב מאחזקת
המבנה ,כמפורט בחוזה למתן רשות שימוש בנכס.

)4

הסוכן יתקין ,על חשבונו ,אמצעי כיבוי במבנה ויחזיקם במצב תקין (לרבות עריכת
הבדיקה השנתית) ,בהתאם להוראות חוק שירותי הכבאות ,תשי"ט 1959 -
והתקנות שהותקנו על פיו .חברת הדואר תשתתף במחצית ההוצאות הכרוכות
בהצבת אמצעי הכיבוי הניידים והנייחים במבנה (ללא המע"מ) בכפוף להמצאת
העתק חשבוניות או קבלות על ידי הסוכן (למעט ההוצאות הכרוכות בהצבת
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מערכת לגילוי וכיבוי אש בהן תישא חברת הדואר במלואן).
)5

הסוכן ישמור על ניקיון המבנה ותקינותו וכן על חזותם הנאותה של מרכזי
החלוקה ,וזאת בהתאם להוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת ,והכל על חשבונו.

)6

חברת הדואר תשתתף בהוצאות האחזקה והנקיון של המבנה כפי שנקבע בנספח ב'
לחוזה זה.

)7

חברת הדואר תהא רשאית לשלם את הוצאות האחזקה והתפעול כאמור בסעיף
קטן ( 3ב) ( )3וכן את ההוצאות הנדרשות לקיום התחייבויותיו של הסוכן כאמור
בסעיפים קטנים ( 3ב) ( )4ו( 3 -ב) ( )5לעיל ,כולן או מקצתן ,במקום הסוכן ,ולנכותן
מ התשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה או לגבותן בכל דרך אחרת ,ובלבד
שנתנה לסוכן הודעה מראש בדבר כוונתה לבצע את התשלום כאמור.

)8

חברת הדואר תגבה מאת הסוכן דמי שימוש בגין השימוש המבנה שהועמד לרשותו
בהתאם לקבוע בחוזה למתן רשות שימוש בנכס.
אם המבנה לא הועמד לרשות הסוכן בידי חברת הדואר יחולו לגביו ההוראות הבאות:

ג.
)1

הסוכן יהא אחראי לכל ההיבטים של שכירת/רכישת המבנה ותחזוקתו ,ובכלל זה
יישא בכל הוצאות האחזקה והתפעול של המבנה על חשבונו הוא ,ובלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ישלם במועד ,בין היתר ,שכר דירה ,ארנונה ,מסים ,ועד בית
(חברת ניהול) ,תשלומים בעד אספקת המים והחשמל וכל תשלום אחר המתחייב
מאחזקת המבנה.

)2

המ בנה יותאם לצורכי הפעלת סוכנות הדואר בידי הסוכן ועל חשבונו ,וזאת
מבחינה תפקודית ,תפעולית ,ביטחונית ובטיחותית ,הכל בהתאם להנחיותיה
ודרישותיה של חברת הדואר ובכלל זה ,מבלי לגרוע ,התאמת המבנה לעמידה
בדרישות חוק שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות על-פיו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל ,הסוכן יתקין ויבצע על חשבונו ,בין
היתר ,סורגים ,זכוכיות משוריינות ,דלתות מסורגות ,מערכת אזעקה ,מחיצות וכל
דבר אחר הדרוש לשם הפעלת סוכנות הדואר מבחינה תפקודית ,תפעולית,
בטחונית ובטיחותית ,והכל בהתאם להנחיות חברת הדואר ובמועד שיקבע.
הן המבנה עצמו והן עבודות ההתאמה כאמור טעונים את אישורו המוקדם של
המנהל .מובהר בזאת כי אין במתן אישורו של המנהל כדי למנוע מן חברת הדואר
לדרוש דרישות נוספות לצורך התאמת המבנה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות
על פי חוזה זה ,והסוכן מתחייב לקבל את כל דרישות חברת הדואר בענין זה
ולבצען ,על חשבונו ,במועד שיקבע על ידי חברת הדואר.

)3

הסוכן יתקין ,על חשבונו ,אמצעי כיבוי במבנה ויחזיקם במצב תקין (לרבות עריכת
הבדיקה השנתית) ,בהתאם להוראות חוק שירותי הכבאות ,תשי"ט 1959 -
והתקנות על פיו .חברת הדואר תשתתף במחצית ההוצאות הכרוכות בהצבת
אמצעי הכיבוי הניידים והנייחים במבנה (ללא המע"מ) בכפוף להמצאת העתק
חשבוניות או קבלות על ידי הסוכן (למעט ההוצאות הכרוכות בהצבת מערכת
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לגילוי וכיבוי אש בהן יישא הסוכן במלואן).
)4

אם המבנה משמש את הסוכן גם כמקום עסק ,לא ישנה הסוכן את טיב העסק
ואופיו ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המנהל; העסק אותו מפעיל
הסוכן במבנה ביום החתימה על חוזה זה הוא._____________________ :

)5

אם אין המבנה משמש את הסוכן גם כמקום עסק לא יפעיל בו הסוכן עסק חדש,
אלא אם טיבו ואופיו של העסק החדש מתיישבים ,לדעת המנהל ,עם הפעלת
סוכנות דואר ו/או מרכז חלוקה באותו מקום ,ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב
מאת המנהל.

)6

מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים קטנים ( 3ג) ( )4ו( 3 -ג) ( )5לעיל ,הסוכן לא יקיים
במבנה כל פעילות עסקית ,חברתית או כל פעילות אחרת שאינה עבודות סוכנות
הדואר ו/או מרכז חלוקה ,אלא אם כן אופייה וטיבה של הפעילות מתיישבים,
לדעת המנהל ,עם ניהול סוכנות דואר ו/או מרכז חלוקה באותו מקום ,ובכפוף
לקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל.

)7

הסוכן ישמור על ניקיון המבנה ותקינותו וכן על חזותו הנאותה של המבנה וזאת
בהתאם להוראות המנהל ,כפי שיינתנו מעת לעת ,והכל על חשבונו.

)8

חברת הדואר תשתתף בהוצאות האחזקה והנקיון של המבנה כפי שנקבע בנספח ב'
לחוזה זה.
החליט המנהל כי היקף הפעילות של סוכנות הדואר ו/או מרכז החלוקה ולחץ
העבודה בהם מחייבים את הגדלת שטחם לשם מתן השירותים לציבור ,יודיע
המנהל על כך לסוכן; הסוכן יפעל להגדלת השטח במבנה עצמו ו/או במבנה אחר
סמוך לו ,והכל באופן ובמועד כפי שייקבע בידי המנהל .תכנון השטח הנוסף ייעשה
בתיאום עם המנהל .התאמת השטח הנוסף או המבנה לצורכי הפעלת סוכנות
הדואר ו/או מרכז חלוקה תיעשה בידי הסוכן ועל חשבונו כאמור בסעיף קטן ( 3ג)
( )1לעיל.

.4

טלפון
א.

הסוכן יתקין קו טלפון וטלפון בסוכנות הדואר ויעמידם לצורך הפעלת סוכנות הדואר
למשך תקופת החוזה .חשבונות טלפון זה ישולמו בידי הסוכן וחברת הדואר תשלם
לסוכן בעד ( 400ארבע מאות) יחידות מניה לחודש.

ב.

אם חברת הדואר היא המנוי ,תעמיד חברת הדואר את הטלפון לצורך הפעלת סוכנות
הדואר למשך תקופת החוזה .חשבונות טלפון זה ישולמו בידי הסוכן ,וחברת הדואר
תשלם לסוכן בעד ( 400ארבע מאות) יחידות מניה לחודש.
חברת הדואר תהא רשאית לשלם את הוצאות הטלפון כאמור במקום הסוכן ,ולנכותן
מהתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה תוך זיכוי הסוכן בעד  400יחידות מניה
כאמור ,ובלבד ששלחה לסוכן הודעה בדבר ביצוע התשלום בצירוף העתק החשבון.
עם סיום תקופת החוזה יוחזר הטלפון לרשותה של חברת הדואר ,כשהוא במצב טוב
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ותקין ,למעט בלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.

.5

ג.

בנוסף לאמור בס"ק א' ו/או ב' לעיל ,תשתתף חברת הדואר בתשלום הקבוע בעד מכשיר
הטלפון בהתאם לתעריף חברת "בזק" למרכזיות ספרתיות ואנלוגיות עם מניה
ממוחשבת (להלן " -התשלום הקבוע") ,ואולם אם משמש המבנה את הסוכן גם כמקום
עסק ,תישא חברת הדואר רק במחצית התשלום הקבוע כאמור ואילו הסוכן יישא
ביתרה ,אלא אם כן מפעיל הסוכן טלפון נוסף לצורכי העסק.

ד.

שונה תעריף התשלום הקבוע עד ליום החמישה עשר בחודש ,תשלם חברת הדואר לסוכן
לפי התעריף החדש בעד כל אותו חודש; שונה התעריף לאחר החמישה עשר בחודש,
תשלם חברת הדואר לסוכן לפי התעריף החדש רק החל מהחודש שלאחריו.

ציוד וריהוט
א.

חברת הדואר תעמיד לרשות הסוכן ציוד וריהוט הדרושים לפי שיקול דעתה לביצוע
השירותים על ידו ,לרבות ,מבלי לגרוע ,תאי דואר ,תאי מרכז חלוקה ושילוט .הציוד
והריהוט כאמור יותקנו בידי חברת הדואר או הסוכן ,הכל בהתאם לשיקול דעתה
המוחלט של חברת הדואר.

ב.

הוצאות התקנת הציוד והריהוט יחולו על חברת הדואר ,ובלבד שבמקרה בו הוחלט על
ידה כי ההתקנה תתבצע בידי הסוכן אישרה חברת הדואר מראש ובכתב את שיעור
ההוצאות כאמור .למרות האמור בסעיף זה מובהר בזאת כי במקרה בו העתקת מקום
ביצוע השירותים נובעת מבקשתו של הסוכן יחולו הוצאות ההעברה וההתקנה של הציוד
והריהוט על הסוכן.

ג.

למען הסר ספק ,מודגש בזאת כי הציוד והריהוט נשארים בבעלותה של חברת הדואר,
והסוכן מתחייב להחזיקם במצב תקין ולא לעשות בהם כל שימוש אלא לצורכי ביצוע
השירותים בלבד .פג תוקפו של החוזה מסיבה כלשהי יחזיר הסוכן מיידית לידי חברת
הדואר את הציוד והריהוט במצב שקיבלם ,פרט לבלאי הנובע משימוש רגיל וסביר.

ד.

אם לא ישיב הסוכן לידי חברת הדואר את הציוד והריהוט שהועמדו לרשותו ,לפי דרישת
חברת הדואר ,אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לחברת הדואר על פי כל דין ועל פי
חוזה זה ,יהא חייב הסוכן לשלם לחברת הדואר סך של ( 500חמש מאות) ש"ח בעד כל
יום איחור או פיגור בהשבת הציוד והריהוט לידי חברת הדואר ,וזאת כדמי פיצוי
קבועים ומוסכמים מראש .חברת הדואר תהא רשאית לנכות הסכומים הנ"ל
מהתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה או לגבותם בכל דרך אחרת .תשלום או ניכוי
הסכומים האמורים לא יקנה לסוכן כל זכות להחזיק בציוד ובריהוט.
בנוסף לאמור בסעיף זה לעיל ,אם לא ישיב הסוכן לידי חברת הדואר את הציוד והריהוט
שהועמדו לרשותו ,לאחר התראה בכתב של ( 48ארבעים ושמונה) שעות מראש ,תהא
חברת הדואר רשאית להיכנס למבנה סוכנות הדואר ולהוציא את כל הציוד והריהוט
השייך לה וזאת מבלי לשאת באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם כתוצאה מכך.
כל האמור בסעיף זה הינו מבלי לגרוע מזכות חברת הדואר לסעדים אחרים המוקנים לה
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על פי חוזה זה ועל פי הדין.
ה.

.6

.7

חברת הדואר תישא בהוצאות אגרת השילוט שהועמד על ידה לרשות הסוכן.

תחנת מאור ועמדה אחורית
א.

חברת הדואר רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להעמיד לרשות הסוכן תחנת עבודה
ממוחשבת באשנב (להלן " -תחנת מאור") ועמדה אחורית לעמדת רשום (להלן – "עמדה
אחורית") ,והכל לצורך הפעלת סוכנות הדואר בלבד.

ב.

פעלה חברת הדואר כאמור לעיל ,יחולו ההוראות שבנספח א' והסוכן ישתמש בתחנת
המאור ובעמדה האחורית בהתאם להוראות המנהל כפי שיינתנו מעת לעת.

ג.

הסוכן ישלם לחברת הדואר דמי שימוש בגין תחנת המאור והעמדה האחורית ,כמפורט
בנספח א' וחברת הדואר רשאית לנכותם מהתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה או
לגבותם מן הסוכן בכל דרך אחרת.

ד.

מובהר בזאת כי הסוכן יישא בדמי השימוש של כל תחנת מאור ועמדה אחורית אשר
תועמד לרשותו על ידי חברת הדואר בכל שלב של ההתקשרות על פי חוזה זה.

ה.

האמור בסעיף ( 5ד) לעיל יחול גם על תחנת המאור ,העמדה האחורית וציודן הנלווה
שתעמיד חברת הדואר לשימוש הסוכן על פי סעיף זה.

הפעלת הסוכנות
א.

סוכנות הדואר תהא פתוחה למתן שירותים לקהל בימים ובשעות המפורטים להלן
בסעיף זה ,למעט בימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל ,כמשמעותם בפקודת סדרי
השלטון והמשפט ,תש"ח – ..1948
ביום א'

משעה  09:30עד שעה .12:30

ביום ב'

משעה  09:30עד שעה .12:30

ביום ג'

משעה  16:00עד שעה .18:00

ביום ד'

משעה  09:30עד שעה .12:30

ביום ה'

משעה  09:30עד שעה .12:30

ביום ו'

משעה  08:00עד שעה .10:00
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בערבי חג משעה  08:00עד שעה .10:00

.8

ב.

חברת הדואר תהא רשאית לשנות ,מעת לעת ולפי שיקול דעתה המוחלט את שעות
הפתיחה המפורטות בסעיף קטן ( 7א) לעיל ,ובלבד שמספר השעות השבועיות הכולל לא
יעלה על ( 45ארבעים וחמש) שעות סך הכל .מוסכם בזאת כי במקרה של הגדלת מספר
שעות הפתיחה מעבר למספר הקבוע בסעיף קטן ( 7א) לעיל תינתן לסוכן על ידי חברת
הדואר הודעה מוקדמת של ( 15חמישה עשר) ימים לפחות.

ג.

על אף האמור בסעיף קטן ( 7א) ,אם יחול היום האחרון לתשלום מס ערך מוסף ביום בו
אמורה הסוכנות להיות סגורה אחה"צ (למעט ערבי שבתון וחג) ,תהא הסוכנות פתוחה
לקהל והסוכן יעמוד לרשותו גם בשעות אחר הצהרים של אותו יום משעה  16:00עד
שעה 18:00
הוטל על הסוכן קנס מכוח חוק עזר מקומי בשל פתיחת הסוכנות בשעות אחה"צ כאמור,
תשיב חברת הדואר לסוכן את סכום הקנס בסמוך למועד תשלומו בידי הסוכן ,והכל
בתנאי ובכפוף לכך שהסוכן פתח בשעות אחה"צ כאמור את סוכנות הדואר בלבד ,ולא
נתן בשעות אלה אלא את שירותי חברת הדואר בלבד.

ד.

מוסכם בין הצדדים ,כי בעת שעת חירום תהא הסוכנות פתוחה לקהל אף מעבר לשעות
הפתיחה המפורטות בסעיף קטן ( 7א) לעיל ,כפי שיקבע זאת המנהל.

ה.

למען הסר ספק ,מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי סגירת סוכנות הדואר ו/או אי הפעלתה
שלא כאמור בסעיף זה ,מהווה עילה לביטולו של החוזה ולסגירת סוכנות הדואר לאלתר
כאמור בסעיף  26לחוזה.

ו.

הסוכן יפעיל את סוכנות הדואר ומרכז החלוקה ויבצע את תפקידיו כסוכן בתחום
ה מבנה ,אך יוכל לבצע פעולות מסוימות הקשורות לניהול ופעולות השייכות לסוכנות גם
מחוץ למבנה ובלבד שפעילויות אלה תוגבלנה במקרה של העברת כסף או דברי ערך עד
לסכום של ( 1,500אלף וחמש מאות) ש"ח או שווה ערך לסכום זה בכל פעולה.
מודגש כי כל פעילות כאמור ,תהא באחריותו המלאה והבלעדית של הסוכן ואין באמור
בסעיף זה כדי להטיל על חברת הדואר אחריות כלשהי.

ז.

הסוכן מתחייב להחזיק את סוכנות הדואר ומרכז החלוקה נקיים ומסודרים בכל עת;
וליתן לקהל לקוחות חברת הדואר יחס אדיב ומנומס ושירות מהיר ,מיומן ויעיל.

ח.

הסוכן מתחייב כי הוא וכל עובד מטעמו הנותן שירותים באשנב ילבשו חולצת כפתורים
לבנה ויענדו תג הנושא את שמם .תגי השם יסופקו לסוכן על ידי חברת דואר ישראל.

מלאי ומזומנים
א.

מלאי המזומנים ,כספים המתקבלים עקב ביצוע עסקות דואר ועסקות בנק-הדואר,
ומלאי המוצרים למכירה בסוכנות הדואר כדברי בולים ,איגרות אויר ,גלויות ,בולי
הכנסה ,שטרות ,כרטיסי חיוג ,כרטיסי חניה וכל דבר אחר בעל ערך כספי נזיל (להלן -
דבר ערך) ש נמסרו להחזקת הסוכן ,יוחזקו בקופת הבטחון של סוכנות הדואר ,למעט
פריטים מתוכם שיהיו נחוצים לשם פעילות שוטפת של סוכנות הדואר ,לפרק זמן קצר,
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והכל כפי שייקבע בהוראות חברת הדואר.

.9

ב.

הסוכן ימכור לציבור אך ורק ממלאי המוצרים שסופק לו על ידי חברת הדואר בלבד על
פי המחיר לצרכן שיקבע על ידי חברת הדואר ,כפי שימסר לו מעת לעת בידי חברת
הדואר .הסוכן לא ימכור לציבור בסוכנות הדואר מוצר שלא סופק לו בידי חברת הדואר
ללא אישור חברת הדואר בכתב.

ג.

הסוכן לא ישתמש בדברי הערך שבסוכנות למטרה שאינה נמנית עם הפעולות המוטלות
עליו כסוכן דואר .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי הסוכן לא
יעשה כל שימוש במלאי המזומנים ובכספים המתקבלים עקב ביצוע עסקות דואר
ועסקות בנק-הדואר אלא לצורך תפעולה השוטף של סוכנות הדואר.

ד.

האמור בסעיף ( 5ד) לעיל יחול גם על מלאי המזומנים ומלאי המוצרים שתעמיד חברת
הדואר לרשות הסוכן על פי סעיף זה.

ה.

הסוכן יחזיק מלאי מספיק של מוצרים ומזומנים למילוי דרישות הציבור שיזדקק
לשירותיו ובלבד שמלאי כאמור סופק לו בידי חברת הדואר לדרישתו.

ו.

הסוכן לא יחזיק בקופת הבטחון רכוש אחר מלבד המפורט בסעיף קטן ( 8א) לעיל.

הוראות ונהלים
א.

הסוכן וכל מי מטעמו ינהג בכל דבר הקשור בסוכנות הדואר ומרכז החלוקה בהתאם
להוראות כל דין החל על מתן השירותים ,נהלי חברת הדואר וההוראות וההנחיות אשר
יינתנו ,מעת לעת ,בידי חברת הדואר הן בכתב והן בעל פה ,ויבצע את כל עבודות סוכנות
הדואר ומרכז החלוקה בהתאם להוראות כל דין ,לנהלים ,להוראות ולהנחיות; ניתנה
מאת חברת הדואר הוראה בעל פה העומדת בסתירה לכאורה להוראה קודמת שבכתב,
יינתן להוראה שבעל-פה ,אם יבקש זאת הסוכן ,אשרור בכתב בהקדם האפשרי; אך
מובהר בזאת כי הסוכן לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע ההוראה עד מתן האשרור.

א.

על הסוכן להשתתף בהדרכות שיקבעו על ידי חברת הדואר מעת לעת.

ב.

הסוכן וכל מי מטעמו מתחייבים למלא אחר כל הנחיות קצין הביטחון בחברת הדואר
ונהליו ,כפי שיועברו אליהם מעת לעת.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן ( 9ב) מתחייב הסוכן שלא לאפשר למי שאינו
מורשה לכך מטעם חברת הדואר להיכנס לשטח בסוכנות הדואר שאינו בתחום הפתוח
לקהל ,למבנה מרכז החלוקה ו/או לטפל בדברי דואר.

 .10מרכז החלוקה
א.

הסוכן מתחייב להתייצב במקום שיקבע לכך לצורך קבלת דברי דואר מאת חברת
הדואר ,לשם חלוקתם במרכז החלוקה ,בכל יום מימי השבוע ,למעט בימי המנוחה
הקבועים במדינת ישראל ,כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח ,1948 -
במועדים שייקבעו ויימסרו לו על ידי חברת הדואר.

ב.

קיבל הסוכן את דברי הדואר במקום שאינו מרכז החלוקה  -יעבירם ,מיד עם קבלתם,
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אל מרכז החלוקה.
ג.

הסוכן מתחייב לבצע את חלוקת דברי הדואר לתאים ביום בו קיבלם ,מיד עם הגיעו
למרכז החלוקה וזאת ,בין אם קבל את דברי הדואר במרכז החלוקה או שקיבלם במקום
אחר.

ד.

הסוכן מתחייב להפעיל את מרכז החלוקה ברמה נאותה ,לשמור על שלמות דברי הדואר,
להחזיק את מרכז החלוקה נקי ומסודר ולתחזק את התאים ומנעוליהם כיאות בכל עת.

 .11מועסקי הסוכן
א.

(אם הסוכן הוא יחיד (אינו תאגיד) מבלי לגרוע מזכותו של הסוכן להעסיק עובדים
כאמור בסעיף זה להלן ,מובהר בזאת כי על הסוכן להפעיל את סוכנות הדואר בעצמו ולא
על ידי מי מטעמו ולשהות בסוכנות הדואר ברוב השעות בהן היא פתוחה לקהל .אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף  24בחוזה זה.

ב.

(אם הסוכן הוא תאגיד) מפעיל סוכנות הדואר מטעם הסוכן הוא מר /גב'
______________ נושא ת.ז .שמספרה( ____________ :להלן ולעיל  -מפעיל
הסוכנות ) .מפעיל הסוכנות יפעיל את סוכנות הדואר וישהה בה ברוב השעות בהן היא
פתוחה לקהל.
)1

הסוכן מתחייב כי הוא לא יחליף מיוזמתו ולא ייזום ,במישרין או בעקיפין ,את
החלפת מפעיל הסוכנות אשר הוצע על ידו בהצעתו למכרז אלא באישורה של חברת
הדואר מראש ובכתב.

)2

אם למרות האמור בסעיף קטן ( 10ב) ( )1יתעורר הצורך להחליף את מפעיל
הסוכנות יחליפו הסוכן באדם אחר בעל כישורים וניסיון מתאימים הממלא אחר
דרישות חברת הדואר מסוכן דואר וזאת בכפוף לאישורה של חברת הדואר מראש
ובכתב בהתאם למפורט בסעיף זה להלן.

)3

לצורך העמדת מפעיל סוכנות חדש יגיש הסוכן לחברת הדואר הצעת מועמדות של
אדם אחד או מספר מועמדים אשר יעברו בחינת אבחון ,על חשבון הסוכן ,במקום
שתקבע חברת הדואר וכן ראיון בידי ועדה שתקבע חברת הדואר .רק מועמד אשר
יאושר בידי הוועדה יוכל לשמש כמפעיל הסוכנות מטעם הסוכן.

)4

לא אושר המועמד או המועמדים שהציע הסוכן יגיש הסוכן הצעה נוספת של
מועמד או מועמדים לשמש כמפעיל הסוכנות אשר יעברו את ההליך המפורט בס"ק
( 10ב) ( )3לעיל.

)5

אם לאחר קיום שני ההליכים המפורטים לעיל ,שלא יימשכו מעבר ל( 90 -תשעים)
ימים מעת שניתנה ההודעה על הצורך בהחלפת מפעיל הסוכנות ,לא הצליח הסוכן
להעמיד מפעיל סוכנות העונה לדרישות חברת הדואר ,תסיים חברת הדואר את
ההתקשרות עם הסוכן לאלתר.

)6

עד לאישור מפעיל הסוכנות החילופי כאמור בסעיף זה לעיל ,יעמיד הסוכן ממלא
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מקום למפעיל הסוכנות כאמור בסעיף  24להלן.
ג.

הסוכן רשאי להעסיק ,על חשבונו ,איש או אנשים נוספים מטעמו בהפעלת סוכנות
הדואר ובלבד שאלו יאושרו טרם תחילת עבודתם בסוכנות בידי חברת הדואר בכתב,
כמפורט בסעיף זה להלן.

ד.

החליטה חברת הדואר כי היקף הפעילות של סוכנות הדואר ולחץ העבודה בה מחייבים
העסקת איש או אנשים נוספים בסוכנות הדואר לשם מתן השירותים לציבור ,תודיע
חברת הדואר על כך לסוכן; הסוכן יעסיק ,על חשבונו ותוך זמן סביר ,איש או אנשים
נוספים כאמור הממלאים אחר כל דרישות ההתאמה הנדרשות מסוכן דואר ,לאחר
אישור העסקתם בכתב בידי חברת הדואר.
שעות עבודתם המינימליות של העובד או העובדים הנוספים וזמני עבודתם ייקבעו בידי
הסוכן בתיאום מראש עם חברת הדואר ,ובאופן שיהיה בהם כדי להפחית באופן
משמעותי את לחץ העבודה ולשפר את רמת השירות ,והכל לשביעות רצונה של חברת
הדואר.

ה.

למען הסר כל ספק ,מובהר בזאת כי העסקתו של כל אדם על ידי הסוכן בסוכנות הדואר
טעונה אישור מראש ובכתב של חברת הדואר .אין באמור בסעיף זה כדי להטיל אחריות
כלשהי על חברת הדואר בכל הנוגע להעסקת העובדים על ידי הסוכן.

ו.

באחריות הסוכן להדריך את עובדיו לגבי אופן מתן השירותים בסוכנות הדואר ,לפקח,
להשגיח ולבקר את ביצוע השירותים על ידם.

ז.

מובהר כי עובד הסוכן אשר לא חתם על הצהרה והתחייבות בנוסח המצורף כנספח ה'
לחוזה זה ולא עבר הדרכה בנושא חוק איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור אינו
מורשה להפעיל ולהשתמש בתחנת מאור.

ח.

חברת הדואר רשאית לדרוש מהסוכן להפסיק את עבודתו של כל המועסק על ידי הסוכן
בסוכנות הדואר .דרישה זו יכולה להיות מטעמי בטחון או מטעמים אחרים .דרשה חברת
הדואר כן ,יפסיק הסוכן את עבודתם של אלה לאלתר ,ויעסיק במקומם עובדים אחרים
באישור חברת הדואר .במקרה של דרישה להפסקת העסקתו של מפעיל הסוכנות (בידי
סוכן שהוא תאגיד) יחול האמור בסעיף קטן ( 10ב) לעיל.

ט.

הסוכן יהיה אחראי לעובדיו בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה ובכלל זה ,יישא וישלם,
בעצמו ועל חשבונו ,את שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה,
ההפרשות וההוצאות הנלוות ,לרבות ,כל תשלום מס ,היטל או תנאים סוציאליים
שיחולו על הסוכן בגין עובדיו ,תנאי עבודתם ,העסקתם וביטחונם הסוציאלי ,בהתאם
להוראות כל דין או הסכם החלים.

י.

מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ( 10ט) הפרת הוראות סעיפים  33ו33-א' לחוק עבודת הנוער
התשי"ג ,1952-כפי שיהיו מעת לעת ,המצורפות לחוזה זה כנספח ד' תהווה גם הפרת
חוזה זה.
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יא .מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ( 10ט) הפרת הוראות חוק שכר מינימום ,תשמ"ז  1987 -על
ידי הסוכן לגבי עובד המועסק על ידו לשם ביצוע השירותים לפי חוזה זה תהווה גם
הפרת חוזה זה.
 .12העדר יחסי עובד ומעביד
א.

הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה זה לחברת הדואר
לפקח ,להדריך או להורות לסוכן או לכל אחד מהמועסקים על ידיו ,אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות חוזה זה במלואן ,ולא תהיינה לסוכן ולכל המועסקים על ידיו כל
זכויות של עובד חברת הדואר או עובד המועסק בידי חברת הדואר .הסוכן וכל
המועסקים על ידיו לא יהיו זכאים מחברת הדואר וכל מי מטעמה לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות שעילתם בין במישרין ובין בעקיפין ביחסי עובד ומעביד ,או
הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע חוזה זה או הוראה שניתנה על פיו ,או בהקשר עם
ביטול או סיום חוזה ,או הפסקת ביצוע השירותים על פי חוזה זה מסיבות כלשהן.

ב.

הסוכן ישפה את חברת הדואר על כל הוצאה ,תשלום ו/או נזק שייגרמו לה עקב טענה
לקיומם של יחסי עובד-מעביד בין חברת הדואר לבין הסוכן ו/או מי מעובדי הסוכן ו/או
מי מטעמו ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים כאמור בין חברת הדואר לבין
הסוכן ו/או מי מהעובדים האמורים ו/או הקשורים בקביעה כאמור ו/או שעילתם ביחסי
עובד-מעביד בקשר לנ"ל ,ובכלל זה ישפה הסוכן את חברת הדואר על כל ההוצאות
המשפטיות שתוציא בכדי להתגונן בפני תביעה בה תיטען טענה כאמור ,דומה או קשורה
ישירות או בעקיפין.

 .13תשלומים שונים
כל התשלומים לביטוח לאומי ,מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות וכן כל תשלומי חובה
אחרים ,לרבות בגין עובדיו וקבלניו ,חלים על הסוכן וישולמו על ידיו בהתאם.
 .14היתרים ורישיונות
על הסוכן להשיג ,על חשבונו ,את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי דין מכל גוף או
רשות כלשהם להפעלת סוכנות הדואר ומרכז החלוקה ולביצוע העבודות בהם.
חברת הדואר תסייע לסוכן ,כמיטב יכולתה בנסיבות העניין ,בהשגת ההיתרים והרישיונות
כאמור.
 .15אחריות
א.

הסוכן מקבל על עצמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ,הן אלה הנדרשים על פי כל דין והן
אלה הנדרשים בנסיבות מתן השירותים ,ושמטרתם למנוע נזק ,לגוף או לרכוש ,לעובדיו
ולכל מי מטעמו ,לחברת הדואר ,לעובדיה ,לכל אדם מטעמה וכן לכל צד שלישי.

ב.

הסוכן יהיה אחראי על פי כל דין לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג ,שייגרמו עקב מעשה
ו/או מחדל של הסוכן ,עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו ,לגופו של אדם כלשהו או לרכושו,

12

חוזה להפעלת סוכנות דואר כולל חלוקה במרכזי חלוקה  -יולי 2020

וינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעתם.
ג.

הסוכן יהיה אחראי כלפי חברת הדואר לכל אבדן ו/או נזק מכל מין וסוג ,לגוף ו/או
לרכוש שיגרם לעובדיו ולכל מי מטעמו בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

ד.

הסוכן יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא
באחריותו ו/או בשימושו ו/או בבעלותו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה,
והוא פוטר את חברת הדואר מאחריות לאובדן ו/או לנזק כאמור .הפטור לא יחול כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.

ה.

הסוכן פוטר את חברת הדואר ו/או את עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל
אובדן ו/או נזק להם אחראי הסוכן כאמור בסעיף זה ו/או על פי כל דין והוא מתחייב
לשפות ולפצות את חברת הדואר ו/או את עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל
אחריות שתוטל עליהם ו/או תביעה ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות
לגביו מוטלת על הסוכן מכוח האמור בסעיף זה או על פי דין ,לרבות הוצאות משפט
ושכ"ט עו"ד ,בתוך ( 7שבעה) ימים מקבלת דרישת חברת הדואר.

ו.

לא פעל הסוכן כמתחייב על פי סעיף קטן ( 15ד) לעיל ,תהיה חברת הדואר רשאית לנכות
ו/או לקזז מן התשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת.

.16
א.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  15לעיל ,הסוכן מקבל על עצמו כלפי חברת הדואר,
אחריות על פי דין ,לכל נזק ואובדן שיגרמו לחברת הדואר ,לרכושה ו/או לעובדיה ו/או
לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או אי מעשה או עקב אי מילוי של הוראות כל דין,
הוראות חוזה זה ,נהלי חברת הדואר ,הוראותיה והנחיותיה כאמור בסעיף  9לעיל ,של
הסוכן ,עובדיו ,שליחיו וכל מי שבא מכוחו או מטעמו ,תוך כדי ביצוע חוזה זה ,והוא
מתחייב לפצות ולשפות את חברת הדואר בגין כל נזק או אובדן כאמור.

ב.

הסוכן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל ,מיד או במועד
קרוב ביותר למועד בו נגרמו.

ג.

לא נהג הסוכן כמתחייב מסעיף קטן ( 16ב) לעיל ,תהיה חברת הדואר רשאית לתקן
ולהשלים כל נזק או אובדן כאמור על חשבונה ,ולחייב את הסוכן בהוצאותיה ,ובין
היתר ,לנכות ו/או לקזז הוצאותיה כאמור מתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה ו/או
מכל סיבה אחרת.

.17
א.

הסוכן פוטר את חברת הדואר ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל תשלום ,הוצאה ,אובדן
או נזק מסוג או מסיבה כל שהם ,שייגרמו לסוכן ו/או לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו ,עקב
ו/או בקשר ו/או במהלך ההתקשרות על פי חוזה זה ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע הוראות
חוזה זה ו/או ביצוע הוראות שניתנו על פיו ,לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בגין
מניעה שתיווצר במתן השירותים על ידי הסוכן ו/או מי מטעמו ,לרבות ,אך מבלי לגרוע
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בכלליות האמור ,עקב שביתה או השבתה של חברת הדואר ו/או מי מטעמה ו/או תקלה
במערכות חברת הדואר ,זולת אם אותה חובה או תשלום נקבעו במפורש בחוזה זה,
והסוכן מתחייב לפצות את חברת הדואר על כל סכום שתחויב לשלם בהקשר זה ,בתוך 7
(שבעה) ימים מדרישתה.
ב.

לא נהג הסוכן כמתחייב מסעיף קטן ( 17א) לעיל ,תהיה חברת הדואר רשאית לחייב את
הסוכן בהוצאותיה ,ובין היתר ,לנכות ו/או לקזז הוצאותיה כאמור מתשלומים המגיעים
לסוכן לפי חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת.

 .18ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הסוכן על-פי חוזה זה ועל פי כל דין הסוכן מתחייב לערוך ולקיים,
בעצמו ועל חשבונו ,ביטוחים מתאימים על פי שיקול דעתו הבלעדי בחברת ביטוח מוכרת
ומורשית על פי דין בישראל ,לכיסוי אחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין .ביטוחי הסוכן
יכללו ויתור על תחלוף כלפי חברת הדואר ו/או מי מטעמה .הסוכן יוודא כי "ביטוחי המבנה"
של המבנה ו/או "ביטוחי המבנה" של המתחם בו מצוי המבנה ו/או ביטוחי הרכוש של בעלי
הזכויות האחרים במתחם בו מצוי המבנה (ככל וקיים ויתור הדדי על ידי בעלי הזכויות
האחרים) יכללו ויתור על תחלוף כלפי חברת הדואר ו/או מי מטעמה.
 .19סודיות
א.

הסוכן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,כל
ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה ,תוך תקופות
ההתקשרות ,לפני תחילתן או לאחר מכן ,פרט לחברת הדואר ולפי דרישתה בכתב .הסוכן
מצהיר כי הוסבה תשומת לבו להוראות סעיפים  118ו 119 -לחוק העונשין ,התשל"ז -
 1977ולהוראות סעיפים 88ט' ו 91-לחוק הדואר ,התשמ"ו .1986 -

ב.

הסוכן מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרת סודיות ,בנוסח המצורף לחוזה זה כנספח
ה' ,לפיה יתחייבו לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם
כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליהם בקשר עם ביצוע עבודתם בסוכנות הדואר ו/או
במרכז החלוקה או בתוקף עבודתם בסוכנות הדואר ו/או במרכז החלוקה תוך תקופות
ההתקשרות ,לפני תחילתן או לאחר מכן .העובד יצהיר כי הוסבה תשומת ליבו להוראות
סעיפים  118ו 119-לחוק העונשין ,תשל"ז  1977 -ולהוראות סעיפים 88ט' ו 91-לחוק
הדואר ,תשמ"ו  .1986 -מובהר כי ללא הצהרה כאמור לא יורשה עובד הסוכן להפעיל
תחנת מאור.

 .20גירעונות ועודפים
א.

הסוכן יקפיד על כך שלא ייווצרו בקופת המזומנים ובמלאי המוצרים שבסוכנות
גירעונות ו/או עודפים (להלן – "גירעונות ו/או עודפים").

ב.

אם יידרש ,הסוכן מתחייב לאסוף את הכספים שנצברו בקופת סוכנות הדואר בסוף כל
יום פעילות ,בהתאם להנחיות המנהל ,ולהעבירם לחברת הדואר באותו היום באופן
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ובמועד כפי שייקבע בידי המנהל.
ג.

הסוכן מתחייב לסגור בכל יום פעילות בנקאי את המאזן ,ואם יידרש להעביר את
המאזנים בעצמו באותו היום לשירות הבנקאי ,באופן ובמועד כפי שייקבע בידי המנהל.

ד.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( 20א) לעיל ,נוצרו גירעונות ו/או עודפים למרות האמור
לעיל ,ידווח הסוכן על כך למנהל לאלתר ,יכסה כל גירעון מיד עם התגלותו ויכלול כל
עודף במאזן אותו היום.
לא כיסה הסוכן את הגירעון מיד עם התגלותו ,תנכה חברת הדואר את סכום הגירעון
מהתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה.

 .21שיקים חוזרים
א.

הסוכן יקפיד שלא לקבל שיקים שקבלתם נאסרה על פי הוראות חברת הדואר ונהליה
ו/או העלולים שלא להיפרע מסיבות טכניות.

ב.

הס וכן יקפיד שלא לפרוע שיקים במזומן בניגוד להנחיית מושך השיק ,בהתאם להוראות
כל דין והוראות חברת הדואר ונהליה.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( 21א) לעיל ,תנכה חברת הדואר מהתשלומים המגיעים
לסוכן לפי חוזה זה סך של ( 20.-עשרים) ש"ח בגין כל שיק כאמור שהוחזר.
הסכום האמור יהא צמוד לסכום בו מחייב הבנק הבין-לאומי הראשון את לקוחותיו בגין
שיק חוזר ,כפי שישתנה מעת לעת.

ד.

אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכותה של חברת הדואר לפיצויים נוספים ומשלימים
על הנזקים שיגרמו לה בפועל כתוצאה מהפרת סעיף קטן ( 21א) לעיל ו/או מכל תרופה
אחרת המגיעים לה על פי כל דין או על פי הוראות חוזה זה.

 .22ערבות
א.

(אם הסוכן הוא יחיד (אינו תאגיד) להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה,
יפקיד הסוכן בידי חברת הדואר עם חתימת חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי
מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן על סך של _________ (במילים:
_____________) ש"ח בנוסח הקבוע בנספח ג' 1שטר חוב חתום בידי  2ערבים על סך
של ( 70,000שבעים אלף) ש"ח ,בנוסח הקבוע בנספח ג' ,2הכל בהתאם להנחיית המנהל
שתימסר לסוכן לפני החתימה על החוזה (הערבות הבנקאית ושטר החוב ייקראו להלן
בסעיף זה " -הערבות").

ב.

(אם הסוכן הוא תאגיד) להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,יפקיד הסוכן
בידי חברת הדואר עם חתימת חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית
וצמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח הקבוע בנספח ג' 1על סך של  70,000ש"ח
(במילים :שבעים אלף ש"ח) ש"ח (להלן " -הערבות").

ג.

הערבות בנקאית תהא בתוקף מעת הוצאתה לתקופה של ( 14ארבעה עשר) חודש .הקבלן
מתחייב להאריך את תוקף הערבות ,לפחות ( 30שלושים) יום לפני פקיעתה ,לתקופה
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נוספת של ( 14ארבעה עשר) חודש בכל פעם ,במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה .מובהר
כי הארכת תוקף הערבות מהווה תנאי מוקדם להארכת תוקפו של החוזה ולביצוע
התשלומים לסוכן על פי חוזה זה .אי הארכת תוקף הערבות על ידי הסוכן תהווה עילה
לסיומו של החוזה לאלתר כאמור בסעיף  26לחוזה.
ד.

חברת הדואר תהא רשאית לדרוש מהסוכן ,בכל עת ,לשנות את סוג הערבות שהופקדה
בידיה ו/או להגדיל את סכום הערבות ולהתאימו להיקף הפעילות של הסוכנות.
דרשה חברת הדואר כאמור ,יהא על הסוכן להמציא לחברת הדואר ערבות כנדרש וזאת
בתוך ( 7שבעה) ימים ממועד קבלת הדרישה כאמור.

ה.

המצאת הערבות כנדרש מהווה תנאי מהותי בחוזה זה ותנאי מוקדם לביצוע התשלומים
לסוכן על פי חוזה זה .אי המצאת הערבות כנדרש תהווה עילה לסיומו של החוזה לאלתר
כאמור בסעיף  26לחוזה.

ו.

חברת הדואר תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של
הפרה של תנאי מתנאי חוזה זה על ידי הסוכן ובלבד שניתנה לסוכן התראה בת ( 7שבעה)
ימים מראש ובכתב שבמסגרתה הודיעה חברת הדואר על כוונתה לחלט את הערבות.

ז.

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של חברת הדואר
לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים שיגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או
מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת החוזה.

 .23התמורה
א.

בעד ביצוע כל התחייבויותיו של הסוכן לפי חוזה זה ,תשלם חברת הדואר לסוכן תמורה
על פי המפורט בנספח ב' לחוזה זה בהתאם לפעולות שבוצעו בסוכנות הדואר .סוכן
שהוא עוסק מורשה ימציא חשבונית מס מקור (ואם הסוכן הוא עוסק שחלות עליו
הוראות תיקון מספר  42לחוק מס ערך מוסף ,ימציא חשבון עסקה) ויוסיף מע"מ
לסכומים הנקובים בנספח ב' .חשבונית המס (חשבון העסקה) תוגש על ידי הסוכן עד
ולא יאוחר מ( 3 -שלושה) ימי עסקים לפני תום החודש העוקב לחודש בו בוצעה בסוכנות
הפעילות בגינה משתלמת התמורה ,בהתאם לנתונים שמפרסמת חברת הדואר במערכת
האינטרנט .חברת הדואר תשלם לסוכן את התמורה עד לתום החודש בו הוגשה
החשבונית (חשבון העסקה) לתשלום בכפוף לבדיקת החשבונית (חשבון העסקה)
ואישורה לתשלום .איחור בהמצאת החשבונית (חשבון העסקה) לתשלום בידי הסוכן או
אי התאמת החשבונית (חשבון העסקה) לנתוני הפעילות שבוצעה בסוכנות יגרום לדחיית
ביצוע התשלום .לסוכן שאינו חייב ,על פי דין ,בהמצאת חשבונית תשולם התמורה עד
לתום החודש העוקב לחודש בו בוצעה בסוכנות הפעילות בגינה משתלמת התמורה.

ב.

שולמה התמורה על פי חשבון עסקה כאמור בס"ק ( 23א) לעיל ימציא הסוכן לחברת
הדואר חשבונית מס כדין בתוך ולא יאוחר מ( 14 -ארבעה עשר) יום מן המועד בו בוצע
התשלום ,לא הומצאה חשבונית מס כאמור לעיל ,יעוכבו כל התשלומים המגיעים לסוכן
עד להמצאת חשבונית המס .עם החתימה על חוזה זה ובתחילת כל שנת התקשרות
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ימציא הסוכן לחברת הדואר אישור מאת רואה חשבון כי חלות עליו הוראות תיקון
מספר  42לחוק מע"מ.
ג.

הסוכן ידאג לפתיחת חשבון בבנק הדואר על שמו קודם לחתימתו של חוזה זה בידי
הצדדים וכתנאי לחתימתו .התשלומים לפי סעיף קטן ( 23א) יבוצעו באמצעות זיכוי
חשבונו האמור של הסוכן בבנק הדואר.

ד.

הסוכן ימציא לחברת הדואר במעמד חתימת חוזה זה ,אישור תקף כנדרש בסעיף  2לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו  ,1976 -לפיו הוא מנהל את פנקסי החשבונות
והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור
מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה של מס הכנסה על הכנסותיו ולדווח למנהל
המכס ומע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף .העתק האישור
יצורף לחוזה זה .הסוכן ידאג לחידוש תוקף האישור בכל עת שיפקע תוקפו במהלך
תקופת חוזה זה.

ה.

היה ולמרות האמור לעיל ישולמו לסוכן תשלומים הכוללים מס ערך מוסף שלא כנגד
חשבונית מס כאמור ,מתחייב הסוכן להמציא לחברת הדואר מקור חשבונית בתוך 14
(ארבעה עשר) יום מהמועד בו קיבל הסוכן את הודעת חברת הדואר בדבר ביצוע
התשלום.
לא מילא הסוכן אחר התחייבותו כאמור במועד ,תנכה חברת הדואר את הסכומים
ששולמו ולא הוגשה בגינם חשבונית ,מתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה זה.

ו.

לפי בקשת הסוכן ולאחר שהסוכן ימציא לחברת הדואר אישור מחברה מנהלת על
הצטרפותו לקופת גמל תשלם חברת הדואר לסוכן ,מדי חודש במועד תשלום התמורה,
תוספת לתמורה בסכום השווה ל( 6% -שישה אחוזים) מהתשלומים לפי סעיף קטן 23
(א) ,למעט סכום ההשתתפות של חברת הדואר בהוצאות אחזקת המבנה כפי שנקבע
בנספח ב' לחוזה זה .באחריות הסוכן לבצע את ההפרשות לקופת הגמל.

ז.

סעיף קטן ( 23ו) לא יחול על סוכן שהוא תאגיד מסוג כלשהו.

 .24ממלא מקום
א.

אם אין בידי הסוכן (אם הסוכן הוא תאגיד :בידי מפעיל הסוכנות) למלא התחייבויותיו
על פי סעיף  7לחוזה זה מפאת מחלה ,שירות מילואים או מפאת נסיבות אחרות שאינן
תלויות בו ,יודיע הסוכן על כך למנהל מיד; בנוסף מתחייב הסוכן להציע למנהל אדם
שימלא את התחייבויותיו האמורות ,והמנהל יודיע לו על הסכמתו או אי הסכמתו
להצעה; הסוכן יישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין בהעסקתו
של ממלא מקום זה.

ב.

הסוכן יישא באחריות לכל נזק שייגרם בידי ממלא מקומו כאמור בסעיף קטן ( 24א).

ג.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ( 7ה) לעיל ,לא הציע הסוכן ממלא מקום לתקופת היעדרו
כאמור בסעיף קטן ( 24א) או לא הציע מועמד מתאים לדעת חברת הדואר ,רשאית חברת
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הדואר ,על פי שיקול דעתה ,להפעיל את סוכנות הדואר ומרכז החלוקה באמצעות עובד
חברת הדואר או גורם אחר כלשהו .האמור בסעיף זה יחול גם אם המבנה הועמד על ידי
הסוכן .מובהר כי חברת הדואר לא תישא בכל תשלום עקב השימוש במבנה בעת
היעדרות הסוכן (אם הסוכן הוא תאגיד :בידי מפעיל הסוכנות).
ד.

הסוכן לא יישא באחריות לכל נזק ו/או גרעון שייגרמו בידי עובד חברת הדואר או הגורם
האחר כאמור בסעיף קטן ( 24ג) לעיל  -אם ייגרמו.

ה.

במקרה כאמור בס"ק ( 24ג) או בכל מקרה אחר בו לא מילא הסוכן את התחייבויותיו
לפי סעיף  7לחוזה זה ,ישלם הסוכן לחברת הדואר את הסכומים המפורטים בסעיף 56
שבנספח ב' לחוזה זה.
חברת הדואר רשאית לנכות הסכומים האמורים מהתשלומים המגיעים לסוכן לפי חוזה
זה.

ו.

אין באמור בסעיפים קטנים ( 24ג) ו( 24 -ה) כדי לגרוע מזכותה של חברת הדואר
לפיצויים נוספים ומשלימים על הנזקים שיגרמו לה בפועל כתוצאה מהפרת סעיף  7לעיל
ו/או מכל תרופה אחרת המגיעים לה על פי כל דין או על פי הוראות חוזה זה.

ז.

תקופת היעדרות רצופה של הסוכן (אם הסוכן הוא תאגיד :בידי מפעיל הסוכנות) על פי
סעיף זה לא תעלה על ( 30שלושים) יום אלא אם ניתנה הסכמת חברת הדואר מראש
ובכתב לתקופת היעדרות ארוכה יותר אשר לא תעלה על ( 3שלושה) חודשים.

 .25תקופת ההתקשרות
א.

תוקפו של חוזה זה מתאריך ________ ועד תאריך ________ ועד בכלל ,והוא יוארך
מאליו בכל פעם לשנה נוספת ,אלא אם כן הגיע החוזה לסיומו כאמור בסעיפים קטנים
( 25ב) ו( 25 -ג) להלן ,או בוטל כאמור בסעיפים  26ו 27 -לחוזה זה.

ב.

כל צד רשאי להביא את החוזה לידי גמר בכל עת על ידי משלוח הודעה בכתב אל הצד
השני ,בדואר רשום עם אישור מסירה ,לפחות ( 3שלושה) חודשים מראש.

ג.

על אף האמור בסעיף קטן ( 25ב) לעיל ,הסוכן אינו רשאי לסיים את חוזה ההתקשרות
לפני תום ( 12שנים עשר) חודשים ממועד חתימת החוזה בידי הצדדים .סיים הסוכן את
ההתקשרות לפני תום ( 12שנים עשר) חודשים מחתימת החוזה תחלט חברת הדואר את
שיק הערבות בסך של ( 10,000עשרת אלפים) ש"ח ,שהפקיד הסוכן בידי חברת הדואר
עם הגשת הצעתו למכרז ,כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

ד.

בלי לפגוע באמור בסעיף קטן ב' לעיל לחברת הדואר הזכות להודיע לסוכן ,בכל עת ,על
סיום חוזה זה בכל הקשור לביצוע עבודות מרכז החלוקה ,בהודעה מראש ובכתב שתינתן
על ידה לפחות חודשיים מראש .ניתנה הודעה כאמור על ידי חברת הדואר ימשיך הסוכן
לבצע את כל עבודות סוכנות הדואר למעט עבודות מרכז החלוקה החל מהתאריך האמור
בהודעה.
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 .26הפרה יסודית
א.

על אף האמור בסעיף  25לעיל ,הפר הסוכן את האמור בסעיפים ,15 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,3 ,2
 29 ,24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,17 ,16ו 30 -או באחד מהם ,רשאית חברת הדואר לבטל את
החוזה מיד ,בלי הודעה מוקדמת.

ב.

בוטל החוזה בידי חברת הדואר כאמור בס"ק ( 26א) לעיל ,יפסיק הסוכן להפעיל את
הסוכנות ומרכז החלוקה לאלתר והוא יהיה חייב בתשלום פיצויים עבור כל נזק ו/או
הוצאה שנגרמו לחברת הדואר עקב הפרת החוזה; הוראה זו באה להוסיף על האמור
בחוזה זה ולא לגרוע ממנו.

 .27סיום ההתקשרות
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  ,26מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי חברת הדואר תהא רשאית
להביא את החוזה לקצו לאלתר ,לפי העניין במקרים המפורטים בסעיף זה להלן על פי שיקול
דעתה המוחלט ,וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות נוספים המוקנים לחברת
הדואר עפ"י הוראות חוזה זה ו/או ע"פ הוראות כל דין.
א.

הסוכן גורם בפעילותו נזק לחברת הדואר ולשמה הטוב.

ב.

הסוכן הורשע או הואשם בביצוע עבירה פלילית הקשורה במתן השירותים עפ"י חוזה זה
או בעבירה אשר מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כסוכן דואר.

ג.

ניתן צו פתיחת הליכים או צו לשיקום כלכלי ,זמני או קבוע ,כנגד הסוכן ,שלא בוטל
בתוך ( 30שלושים) ימים;

ד.

הוצא נגד הסוכן צו מינוי כונס נכסים זמני או קבוע או צו עיקול או צו פירוק ,וצו כאמור
לא בוטל תוך  30יום ממועד בו ניתן.

ה.

הוגשה בקשה לכינוס נכסים כנגד הסוכן או בקשה לצו פירוק כשבקשה זו לא נמחקה או
נדחתה בתוך  30יום מהמועד בו נודע על כך לסוכן.

ו.

הסוכן עשה מעשה של פשיטת רגל.

ז.

הסוכן הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" כמשמעות מונח זה בחוק ההוצאה לפועל,
תשכ"ז .1967 -

ח.

ניתן צו "איחוד תיקים" כנגד הסוכן ,כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז .1967 -

ט.

הסוכן הוכרז כ"לקוח מוגבל" או כ"לקוח מוגבל חמור" כמשמעות מונחים אלו בחוק
שיקים ללא כיסוי ,תשמ"א .1981 -

י.

התקבלו אצל חברת הדואר נתונים על הסוכן בדבר "אי תשלום חובות" ,כמשמעות מונח
זה בחוק שירות נתוני אשראי ,תשס"ב .2002 -
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 .28קיזוז
א.

בנוסף על האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,חברת הדואר רשאית לקזז את הסכומים
המגיעים לה מהסוכן מהסכומים המגיעים לסוכן מחברת הדואר ממקור כל שהוא,
ובלבד שתינתן לסוכן הזדמנות להישמע ,בעל פה או בכתב ,לפני ביצוע הקיזוז ,והסוכן
מוותר מראש על כל טענה נגד קיזוז זה.
למען הסר כל ספק ,מוסכם בזאת במפורש כי האמור לעיל באשר לזכות הסוכן להישמע,
לא יחול על הסכומים אותם זכאית חברת הדואר לנכות כאמור בסעיפים,15 ,6 ,5 ,4 ,3 :
 23 ,21 ,20 ,17 ,16ו.24-

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ( 28א) לעיל ,רשאית חברת הדואר ,בכל מקרה של סיום
או ביטול ההתקשרות ,לעכב בידיה את התשלומים המגיעים לסוכן על פי חוזה זה ,וזאת
עד לגמר ההתחשבנות הסופית שתערוך חברת הדואר לגבי הסוכן.

 .29איסור העברת זכויות וחובות
הסוכן אינו רשאי להעביר או להמחות או להסב בדרך כלשהי חוזה זה או כל זכות או חובה
הכלולים בו לכל אדם או גוף אחר .מובהר בזאת כי לא יהיה תוקף לכל העברה או המחאה או
הסבה שבוצעה כאמור.
 .30נאמנות ואיסור ניגוד עניינים
א.

הסוכן לא יקבל מכל אדם כל טובת הנאה או הבטחה לטובת הנאה בקשר להפעלת
הסוכנות ולמתן השירותים.

ב.

הסוכן מתחייב לפעול בנאמנות כלפי חברת הדואר ולהימנע מכל פעולה שיש בה משום
ניגוד עניינים עם פעולתו בהפעלת הסוכנות ובמתן השירותים לפי חוזה זה או שיש חשש
כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור להפעלת הסוכנות ולמתן
השירותים על פי חוזה זה.

ג.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ( 30ב) לעיל ,הסוכן ,בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו,
לרבות ,מבלי לגרוע ,בן משפחה ו/או שותפות שהוא שותף בה ו/או תאגיד שהוא מחזיק
במניותיו ,לא ייצג לקוחות של חברת הדואר ולא יפעל בשמם או מטעמם ,בכל הקשור
לשירותים הניתנים בסוכנות הדואר ובכלל זה ,מבלי לגרוע ,לצורך איחוד משלוחי דואר
של מספר שולחים (קונסולידציה).

ד.

הסוכן מתחייב להודיע לחברת הדואר מיד כשייודע לו כי הוא או מי מטעמו מצוי או
עלול להיות מצוי בניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים על פי חוזה זה.

 .31שונות
א.

חוזה זה ממצה את מכלול היחסים בין הצדדים ולא תהא כל נפקות לכל הבנה ,הסכמה,
התחייבות ומצג אשר היו ,ככל שהיו ,בין במפורש ובין במרומז ,בין בכתב ובין בעל-פה,
בין הצדדים עובר לחתימה על חוזה זה.
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ב.

לא יהא כל תוקף לכל שינוי ,תיקון ו/או ויתור על הוראות חוזה זה ,אלא אם כן נעשה
במסמך אשר נחתם על ידי שני הצדדים.

ג.

שום התנהגות על ידי מי מן הצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי חוזה
זה ,ו/או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי החוזה ,או
כשינוי ,ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

ד.

אי מימוש ע"י מי מהצדדים של זכות מזכויותיהם עפ"י חוזה זה ,או ויתור על הפרת
הוראה מהוראות חוזה זה ,לא ייראה כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה
או הוראה אחרת ,הדומה לה או שונה ממנה.

ה.

מובהר ומוסכם בזאת כי לסוכן לא תהא כל זכות עיכבון או שעבוד או כל זכות אחרת
לגבי כל רכוש או נכס שהועמד לרשותו לצורך ביצוע השירותים ,לרבות ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בכספים ,מסמכים ,מידע ,ציוד ודברי דואר.

ו.

סעד שנקבע בחוזה זה אין בו כדי לגרוע מזכותו של אותו הצד לסעד נוסף או אחר על פי
חוזה זה או על פי כל דין.

 .32כתובות והודעות
א.

מענו של כל צד לצורך מתן הודעות לפי חוזה זה הוא:
חברת הדואר :חטיבת הדואר והקמעונאות רחוב יפו  ,217ירושלים
הסוכן______________________________________________ :

ב.

כל הודעה שנשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה למען כאמור ,רואים אותה כאילו
נמסרה לידי הצד השני תוך ( 72שבעים ושתיים) שעות מעת מסירתה למשלוח ואם
נמסרה ביד במועד מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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דב פרימוביץ'
סמנכ"ל לכספים

שמעון פסח
מנהל חטיבת
הדואר
והקמעונאות

הסוכן

חברת דואר ישראל בע"מ
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נספחים
נספח א' לחוזה  -תחנות מאור ועמדה אחורית
נספח ב' לחוזה  -תשלומים
נספח ג'  1לחוזה  -נוסח ערבות בנקאית
נספח ג'  2לחוזה  -שטר חוב
נספח ד' לחוזה  -חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – 1952
נספח ה' לחוזה  -התחייבות לשמירת סודיות
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נספח א' לחוזה
תחנות מאור ועמדה אחורית
.1

חברת הדואר מעמידה בזה לרשות הסוכן לצורך ניהול הפעולות הכספיות והמלאי של סוכנות
הדואר וביצוע השירותים בסוכנות הדואר בלבד ,תחנת/תחנות מאור ועמדה אחורית (להלן -
התחנות) ,לפי הפרוט כדלקמן:
 1תחנות מחשוב הכוללות:
סוג

דגם

כמות

מחשב אישי

1

מדפסת להטבעת מסמכים
ושיקים

1

מקלדת

1

מקלדת אשנב

1

קורא בר-קוד-דואר רשום

1

עכבר

1

מדפסת לייזר

1

מסך (צג)

1

ו/או כל ציוד מחשובי אחר שיסופק לסוכן בידי חברת הדואר ,לרבות ציוד מחשוב שיסופק
במהלך תקופת ההתקשרות.
.2

מוסכם בזאת במפורש בין הצדדים ,כי התחנות וכל הציוד הנלווה להן הינן בבעלותה הבלעדית
של חברת הדואר ,וכי חברת הדואר רשאית ,בכל עת ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ליטול את
התחנות ולהחזירן לרשותה.

.3

הסוכן מתחייב בזאת להחזיר את התחנות וכל הציוד הנלווה לרשות חברת הדואר מיד עם
סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא.

.4

הסוכן מתחייב בזאת להחזיק את התחנות במצב טוב ותקין ולהחזירן לרשות חברת הדואר,
בנסיבות המפורטות בסעיפים קטנים  2ו 3-דלעיל ,במצב כפי שקיבלן למעט בלאי הנובע משמוש
סביר ורגיל.

.5

שירותי התחזוקה לתחנות יינתנו בידי כל גורם שתקבע חברת הדואר.
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.6

הסוכן מתחייב בזאת ,לאפשר את מתן שירותי התחזוקה כפי שתורה לו חברת הדואר מעת לעת
ויהיה אחראי בלעדית לקבלת שירותי התחזוקה כאמור.

.7

הסוכן מתחייב לשמור על גרסת התוכנה המותקנת ועל עדכונה השוטף בהתאם להוראות
שיקבל מחברת הדואר.

.8

הסוכן מתחייב לדווח לחברת הדואר על כל תקלה או חשש לתקלה בתחנות ולסייע ברציפות
ובהתמדה לממונים על תיקון התקלה וזאת עד לסיום מוצלח של פעולה זו.

.9

דמי שימוש
9.1

בעד העמדת תחנות המאור לשימוש הסוכן ועבור תחזוקת תחנות המאור בידי חברת
הדואר ,ישלם הסוכן לחברת הדואר דמי שימוש חודשיים בסך של ( 205מאתים וחמישה)
ש"ח בתוספת מע"מ לכל חודש עבור כל תחנת מאור (להלן " -דמי השימוש") .מובהר
בזאת כי הסוכן ישלם את דמי השימוש עד למועד בו יוחזרו על ידו תחנות המאור לחברת
הדואר.

9.2

בעד העמדת עמדה אחורית לשימוש הסוכן ועבור תחזוקת העמדה בידי חברת הדואר,
ישלם הסוכן לחברת הדואר דמי שימוש חודשיים בסך של ( 105מאה וחמישה) ש"ח
בתוספת מע"מ לכל חודש עבור כל עמדה (להלן " -דמי השימוש") .מובהר בזאת כי
הסוכן ישלם את דמי השימוש עד למועד בו תוחזר העמדה על ידו לחברת הדואר.

9.3

חברת הדואר תהא רשאית לשנות את שיעור דמי השימוש כאמור לפי שיקול דעתה
המוחלט .חברת הדואר תודיע לסוכן בכתב על כל שינוי שיחול בדמי השימוש ,וזאת
לפחות ( 30שלושים) יום מראש.

9.4

חברת הדואר תנכה את דמי השימוש המגיעים לה מהסוכן מהתשלומים המגיעים לסוכן
לפי חוזה זה.

 .10הסוכן אינו רשאי לעשות כל שינוי בתחנות או ברכיביהן.
 .11הסוכן אינו רשאי לעשות כל שימוש בתוכנה ו/או בתוכנות של התחנות אלא לצורכי הפעלת
סוכנות הדואר בלבד.
 .12הסוכן אינו רשאי לבצע כל שינוי ו/או העתקה ו/או שכפול של התוכנה ו/או התוכנות כאמור.
 .13הסוכן מתחייב לשמור על סודיות התוכנה ו/או התוכנות ולא להעביר ו/או לאפשר העברה של
התוכנה ו/או התוכנות ,לרבות העתקים ו/או שכפולים ,לצד ג' כלשהו.
 .14הסוכן יהיה אחראי כלפי חברת הדואר בגין הפרת האמור לעיל על ידי מי מעובדיו כאילו
נעשתה ההפרה על ידו.
 .15הסוכן ישתמש בתחנות בהתאם להנחיות ההפעלה שבכתב שיינתנו לו עם חתימת החוזה וכן
בהתאם להנחיות שתיתן לו חברת הדואר מעת לעת.
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נספח ב' לחוזה
תשלומים (מעודכן לספטמבר )2014
לוח לחישוב התשלומים לסוכן תמורת ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה (להלן ולעיל  -לוח
התשלומים).

מס'

קוד
התגמול

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

.1

Z021

מכירת בולים ודברי
בולים ()3

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

9.5% - 8%

.2

Z024

קבלה אחידה (דברי דואר
במזומנים)

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

8.0%

.3

Z070

מכירת מוצרים דואריים

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

14.0%

קבלת מברקים

מברק

שקל חדש

₪ 1.28

Z038+

.4
Z039
Z046+

.5

מסירת חבילות

חבילה

שקל חדש

₪ 1.23

Z047
Z040+

.6
Z041

קבלת ד"ד רשומים
למשלוח

ד.דואר
רשום

ד.דואר
מסירת דברי דואר
לציבור (מסירת רשומים) רשום

.7

Z042

.8

Z019

טופס תשלומי אפס

.9

Z181

מסירת דברי דואר

שקל חדש

₪ 0.586

שקל חדש

₪ 0.586

טופס

שקל חדש

₪ 0.408

ד.דואר גדול

שקל חדש

₪ 0.732
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מס'

קוד
התגמול

.10

Z053

.11

Z062

מהיר

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

גדולים

שירות EMS

אחוז מסכום
פריט EMS
המכירה ללא
(כולל הביול)
מע"מ

12.0%

דבר דואר

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

9.5% - 5%

.12

Z176

חלוקת מדריכי טלפון

מדריך

שקל חדש

₪ 0.266

.13

Z017

תאי דואר בשימוש

תא תפוס
בתשלום

שקל חדש
לחודש לתא
תפוס

₪ 1.85

Z092

תאונים בשימוש במרכז
חלוקה

שקל חדש
תא תפוס לא
לחודש לתא
בתשלום
תפוס

₪ 1.85

Z093

תאים תפוסים באשנב
במסגרת תשלום מרוכז

שקל חדש
תא תפוס לא
לחודש לתא
בתשלום
תפוס

₪ 0.77

Z156

תאים כפולים באשנב

תא תפוס
בתשלום

שקל חדש
לחודש לתא
תפוס

₪ 1.85

Z094

חלוקה לתאים במסגרת
תשלום מרוכז באשנב

דבר דואר,
אגד או שק,
בממוצע
יומי-בתא
שלא
בתשלום

שקל חדש
לחודש לדבר
דואר ,אגד או
שק בממוצע
יומי

₪ 1.34

.14

אקספרס()6
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מס'

קוד
התגמול

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

.15

Z095

חלוקה לתאים באשנב

דבר דואר,
אגד או שק,
בממוצע
יומי-בתא
בתשלום

שקל חדש
לחודש לדבר
דואר ,אגד או
שק בממוצע
יומי

₪ 1.44

Z102

חלוקת ד"ד לתאונים
במרכז חלוקה

דבר דואר,
אגד או שק,
בממוצע
יומי-בתא
שלא
בתשלום

שקל חדש
לחודש לדבר
דואר ,אגד או
שק בממוצע
יומי

₪ 1.44

.16

Z091

הרקת תיבות דואר

הרקה

שקל חדש

₪ 0.683

.17

Z010

עסקה

שקל חדש

₪ 1.300

.18

Z010

עסקה

שקל חדש

₪1

.19

Z012

עסקה

שקל חדש

₪1

.20

Z012

.21

Z013

.22

Z013

.23

Z025

הפקדות לחשבון בנ"ד
(כולל עסקת בנק הדואר)
הפקדות לחשבון בה"ד
(עם תשלום בסיסי)
תשלומי כספים
תשלומי כספים
(עם תשלום בסיסי)
תשלומי ביטוח לאומי
תשלומי ביטוח לאומי
(עם תשלום בסיסי)
מכירת כרטיסי טלכרד

עסקה

שקל חדש

₪ 0.722

עסקה

שקל חדש

₪1

עסקה

שקל חדש

₪ 0.722

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא

6.50%
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מס'

קוד
התגמול

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

מע"מ

.24

Z009

מכירת המחאות דואר

המחאה

שקל חדש

₪ 0.207

.25

Z048

כרטיסי ויזה שהונפקו
ונמסרו (שפעול)

סכום בש"ח

שקל חדש

₪5

.26

Z063

סכום בש"ח

אחוז מסכום
העסקה

0.30%

.27

Z090

ווסטרן יוניון

עסקה

אחוז מהעמלה
המשולמת
לדואר ישראל
ללא מע"מ

35%

.28

Z032

העברת בעלות רכב

עסקה

שקל חדש

₪ 2.290

.29

Z035

רישום/מעבר קופות
חולים ()4

עסקה

שקל חדש

₪ 2.000

.30

Z175

חלוקת עלונים

עלון

שקל חדש

₪ 0.058

.31

Z176

חלוקת מדריכי טלקס
פקס

מדריך

שקל חדש

₪ 0.266

.32

Z180

מסירת מברקים

מברק

שקל חדש

₪ 0.92

.33

Z014

ביצוע הלוואה
לסטודנטים ()4

עסקה

שקל חדש

₪ 10.134

.34

Z015

עסקה

שקל חדש

₪ 1.595

עסקה

שקל חדש

₪ 3.036

המרת מט"ח

Z016

()4

ביצוע מענק לסטודנטים
()4

פתיחת חשבון בבנק
הדואר ()4
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מס'

קוד
התגמול

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

.35

Z022

בולי אוצר ודברי אוצר

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

4.0%

.36

Z023

מכירת שוברי תשובה
בין-לאומי

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

7.0%

.37

Z021

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

9.5% - 8%

.38

Z034

מכירת כרטיסי חיוג

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

6.50%

.39

Z086

חלוקת מבחני בגרות

חבילה

שקל חדש

₪ 0.980

.40

Z072

ביטוח אי.איי.ג'י

עסקה

שקל חדש

₪ 1.30

.41

Z073

ביטוח ישיר

עסקה

שקל חדש

₪ 1.30

.42

Z074

הפקדות לבנקים זרים

עסקה

שקל חדש

₪ 3.50

.43

Z082

מזומן בזמן

עסקה

אחוז מהעמלה
המשולמת
לדואר ישראל
ללא מע"מ

16%

.44

Z075

משרד הבטחון

()4

עסקה

שקל חדש

₪ 1.30

.45

Z076

משרד העבודה

()4

עסקה

שקל חדש

₪ 1.30

.46

Z076

משרד העבודה – מתס

עסקה

שקל חדש

₪ 1.30

תוויות ביול (בגין שירותי
משלוח דואר לא כולל
 EMSודואר )24

()3

()4

30

חוזה להפעלת סוכנות דואר כולל חלוקה במרכזי חלוקה  -יולי 2020

מס'

קוד
התגמול

שם פעולת השירות

יחידת
הפעולה

יחידת חישוב
התשלום

שעור/סכום
התשלום
(ללא מע"מ)

.47

Z077

סלקום

עסקה

שקל חדש

₪ 1.50

.48

Z078

עסקה

שקל חדש

₪ 2.00

.49

Z079

העברות לרומניה

עסקה

אחוז מסכום
העברה

1.05%

.50

Z049

גביית חובות פרטנר

עסקה

שקל חדש

₪2

.51

Z051

מכירת כרטיסי איזי
פארק

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

4.50%

.52

Z052

מכירת ערכות טעינה
איזי פארק

סכום בש"ח

אחוז מסכום
המכירה ללא
מע"מ

4.50%

עסקה

אחוז מסכום
העסקה ללא
מע"מ

6.5%

.54

Z080

מבטחים

()4

עסקה

שקל חדש

₪ 3.500

.55

Z085

הנפקת רשיון נהיגה
בינ"ל

עסקה

שקל חדש

₪ 5.104

.56

הסוכן ישלם לדואר ישראל בעד כל יום בו נעדר מן הסוכנות ,כאמור בסעיף  23לחוזה,
סכום השווה לארבעה אחוזים ( )4%מהתשלומים החודשיים הקבועים (ובהתאמה לכל
שעה בה לא הפעיל את הסוכנות).

תשלומי פנסיות מרומניה
()4

()4

()4

Z067+

.53

Z068+

טעינה מקוונת חברות
סלולריות

Z0F1
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השתתפות בדיור:

.57

סוג מקום :קוד ____________ תאור מושב
סוג בעלות :קוד ___________ תאור בעלות חב' הדואר
תשלום בסיסי כן
השתתפות בתשלומי חשמל ונקיון
שטח הסוכנות  50מ"ר
גודל הסוכנות במ"ר

.58

תמורה עבור השתתפות תמורה עבור השתתפות
בניקיון
בהוצאות חשמל

עד  30מ"ר

₪ 82.08

₪ 269.1

מעל  30ועד  75מ"ר

₪ 117.74

₪ 403.65

מעל  75מ"ר

₪ 226.04

₪ 807.3

במקרים בהם יש לקזז מהסוכן חלק יחסי מההשתתפויות או להשתתף בהוצאות יש
למלא:

.59

שטח המנוצל על ידי הסוכן________ מ"ר
שטח המנוצל בידי חברת הדואר _________ מ"ר
אחוז הקיזוז________
הסכומים (אשר אינם אחוז מהמכירה) המופיעים בנספח זה יהיו צמודים למחיר
לצרכן /מוטב של המוצר או השירות ללא מע"מ.
במקרה של שירותים אשר אין בגינם מחיר לצרכן ,תבוצע ההצמדה כדלהלן:
קוד תגמול  -Z046+Z047הצמדה לתעריף חבילה ללא מע"מ
קוד תגמול  - Z042הצמדה לתעריף מכתב רשום ללא מע"מ

.60

קוד תגמול  - Z181+Z176הצמדה לתעריף דבר דואר  500עד  1,000גרם ללא מע"מ
קוד תגמול  - Z091+Z017+Z092+Z093+Z094+Z095+Z102+Z177הצמדה לתעריף
דבר דואר עד  20גרם ללא מע"מ
קוד תגמול ( - )Z180הצמדה לתעריף מברק ללא מע"מ
קוד תגמול ( - )Z175הצמדה לתעריף עלון עד  10גר' ללא מע"מ
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קוד תגמול ( - )Z010ההצמדה כמו בקוד תגמול Z021
מדדי הבסיס יהיו התעריפים הנכונים ליום .1.1.14
בכל  1לינואר של כל שנה יערך עדכון של הסכומים לפי שיעור השינויים בתעריפים
הנ"ל בשנה החולפת ועל פי עדכון זה תשולם התמורה במשך אותה שנה.
( )1לפי טבלת תבחינים שנקבעה בידי חברת דואר ישראל.
( )2תשלום בסיסי רק לזכאים :סוכנויות הממוקמות בישובים אשר הן יחידת הדואר היחידה אשר
מספקת שירות ליישוב:
קוד תגמול

סוג סוכנות

יחידת חישוב התשלום
בש"ח

Z116

א'

1345.5

Z117

ב'

828

Z118

ג'

621

Z119

ד'

416

( )3מכירות מהמלאי – תשלום בשיעורים מדורגים לפי סה"כ מכירה ללא מע"מ בחודש הפעילות
כדלהלן:
-

על סכום מכירה (ללא מע"מ) עד 9.5% - ₪ 30,000

-

על סכום מכירה (ללא מע"מ) שמעל 8% - 30,000

( )4התעריף כולל התגמול בגין עסקת בנק הדואר.
( )5השתתפות בימי הדרכה וכנסים  -ישולם תגמול בסך  ₪ 600בגין השתתפות מלאה של הסוכן בכל
ימי ההדרכה והכנסים המאורגנים בידי חברת הדואר (התשלום יבוצע פעם בשנה בחודש פברואר
של השנה העוקבת  -מותנה באישור נציג המרחב וההדרכה).
( )6מהיר אקספרס – תשלום בשיעורים מדורגים לפי סה"כ מכירה ללא מע"מ בחודש הפעילות
כדלהלן:
-

על סכום מכירה (ללא מע"מ) עד 9.5% - ₪ 30,000

-

על סכום מכירה (ללא מע"מ) שמעל  30,000ועד 8% - 100,000

-

על סכום מכירה (ללא מע"מ) שמעל 5% - 100,000
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נספח ג'  1לחוזה
נוסח ערבות בנקאית
שם הבנק_______________ :
מס' הטלפון_______________ :
מס' הפקס________________ :
לכבוד
חברת דואר ישראל בע"מ
רחוב יפו 217
ירושלים 9199908
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס' ____________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך כולל של _________ ש"ח (במילים_____ :
ש"ח) (להלן " -סכום הערבות") אשר תדרשו מאת ________________ (להלן " -החייב") בקשר
עם חוזה להפעלת סוכנות דואר ____________.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת הוצאת ערבות זו (מדד חודש ____
שנת ______ ,להלן " -מדד הבסיס") ,על פי תנאי ההצמדה הבאים :אם המדד האחרון שיפורסם
לפני יום ביצוע תשלום על פי כתב ערבות זה (להלן" :המדד החדש") ,יהיה גבוה ממדד הבסיס ,יגדל
סכום הערבות בשיעור ההפרש שבין מדד הבסיס והמדד החדש .ירידה במדד לא תגרום להקטנת
הסכום.
"מדד המחירים לצרכן" הוא המדד (כולל ירקות ופירות) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי (או כל מדד רשמי שיבוא במקומו אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד
רשמי אחר).
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,בתוך ( 7שבעה) ימים מקבלת
דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם
טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום
מאת החייב.
ערבות זו תקפה מיום הוצאתה ועד ליום ________ ועד בכלל.
ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב _________________ לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
נא להחזיר לנו ערבות זו לכשיפוג תוקפה או עם פירעונה המלא ,לפי המוקדם יותר.
דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות פקסימיליה ,מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב
כ"דרישה" על פי כתב ערבות זה ולא תענה.
________________________
____________________
כתובת סניף הבנק
מס' הבנק ומס' הסניף
________________________
____________________
חתימה
תאריך
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נספח ג'  2לחוזה
שטר חוב
שנחתם ב _______ ביום ______ בחודש _______ שנת _____.
אני (סוכן/ת הדואר) הח"מ ______________ נושא/ת ת.ז .מספר ______________ מתחייב/ת
לשלם נגד שטר זה לפקודת חברת דואר ישראל בע"מ סך של ( 70,000במילים :שבעים אלף) ש"ח
בתוספת הפרשי הצמדה כמפורט להלן:
סכום שטר זה צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
"המדד הבסיסי"  -מדד המחירים לצרכן הידוע ביום _________ הינו ___________.
"המדד החדש"  -מדד המחירים לצרכן הידוע ביום פירעונו בפועל של שטר זה.
אם במועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי ,יוגדל סכום השטר
באופן יחסי למידת עלייתו של המדד החדש ,לעומת המדד הבסיסי בצירוף מס ערך מוסף ,כשיעורו
על פי דין באותו המועד.
התמורה התקבלה להבטחת קיום התחייבויות עושה השטר על פי חוזה להפעלת סוכנות דואר.
מוסכם כי איחור בתשלום יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית שתהיה משולמת בבנק הפועלים על
חריגות מאשראי מוקצב בחשבון דביטורי (ב )₪-בתוספת  6 %לשנה .כל אחד החותם על שטר זה
כעושה ,מסב או ערב ,מוותר על טענת התיישנות ביחס לשטר זה ופוטר את אוחזו של שטר זה
מהצורך להציג לפירעון את השטר ,כולו או כל אחד מתשלומיו ,ומהצורך להעידם ו/או ליתן הודעת
חילול ו/או דרישת תשלום.
_______________________________
חתימת סוכן הדואר – עושה השטר
אנו הח"מ:
מר/גב' _____________________ נושא/ת ת.ז______________________ :
מרח' ______________________________________________________
מר/גב' ___________________ נושא/ת ת.ז_______________________ :.
מרח' ______________________________________________________
ערבים בזאת בערבות אוואל לתשלום שטר זה על ידי עושה השטר ,שנינו יחד וכל אחד לחוד.
ולראיה באנו על החתום:
______________________
חתימה
שם__________________ :

_____________________
חתימה
שם_________________ :
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תאריך________________ :

תאריך_______________ :

אישור
אני הח"מ מר/גב' _________________________ ת.ז .מס' ________________ :המשמש כ-
____________________ בחברת דואר ישראל בע"מ ,מאשר/ת בזאת כי הערבים חתמו על שטר
זה בפני ,לאחר שזיהו עצמם בפני באמצעות תעודות זהות שמספריהן,_____________ :
_____________ (העתקי תעודות הזהות מצורפים בזה).

______________________
תאריך

_____________________
חתימה וחותמת
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נספח ד' לחוזה
חוק עבודת הנוער ,תשי"ג – ( 1952סעיפים  33ו33 -א')

( 33א) המעביד נער באחד מאלה –
( )1בניגוד להוראות סעיפים (2א)( ,ב) ו(-ג)2 ,א או  4או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;
( )2במקום ששר העבודה והרווחה קבע ,בהתאם להוראות סעיף  ,5כי עבודה של נער בו
עלולה לסכנו;
( )3בעבודות ,בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל
העבדת נער בהם ,בהתאם להוראות סעיף ;6
( )4בעבודה ,שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  7אין להעבידו בה בגילו;
( )5בניגוד להוראות סעיף ,14
דינו – מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין,
תשל"ז( 1977-להלן – חוק העונשין).
(ב)

33א.

המעביד צעיר או מי שמלאו לו  18שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף
(2ב ,)1דינו  -מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )2לחוק
העונשין.
המעביד נער באחד מאלה -
( )1בניגוד להוראות סעיפים  11או  12או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א,
שעניינן בדיקות רפואיות;
( )2בניגוד להוראות סעיפים 22 ,22 ,21 ,20א ו ,24-או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי
סעיף  ,25שעניינן שעות עבודה ומנוחה;
( )3בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2 ,2א ,או  ,4לרבות הוראות
בעניין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה ,מנוחה שבועית ,הפסקות בעבודה או עבודה
בלילה.
דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )2לחוק העונשין.
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נספח ה' לחוזה
התחייבות לשמירת סודיות
בקשר עם חוזה להפעלת סוכנות דואר בין חברת דואר ישראל בע"מ לבין הסוכן__________ :
אני____________ נושא ת.ז .שמספרה _____________ ,הח"מ מתחייב ומצהיר בזה כדלהלן:
.1

אני מתחייב לשמור בסוד את הסיסמא שניתנה לי לצורך עבודה מול תחנת העבודה בסוכנות
ולא להעבירה לאדם אחר.

.2

ידוע לי כי המידע שיגיע לידי במסגרת מתן השירותים בסוכנות הדואר הינו מידע סודי המוגן
על פי דין.

.3

אני מצהיר כי קבלתי הדרכה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור באמצעות לומדת
איסור הלבנת הון ומימון טרור ועברתי את המבחן שבלומדה בציון של  80ומעלה.

.4

אני מתחייב כי במתן השירותים הכספיים בסוכנות הדואר אפעל בהתאם להוראות חוק איסור
הלבנת הון ,תש"ס  ,2000 -חוק איסור מימון טרור ,תשס"ה  2005 -והתקנות והצווים מכוחם,
כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

.5

אני מתחייב לשמור על סוד יות מוחלטת ביחס לכל מידע ,נתונים ,דו"חות ,חומר ,מסמך עיוני
או מדעי או מעשי ,בין בכתב ובין על פה או בכל מדיה אחרת ,ביחס או בקשר לשירותים נשוא
החוזה ותהליכיו לרבות ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,כל מידע הקשור בלקוחות ובעלי חשבון
בבנק הדואר (להלן " -המידע") וכי אמנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא
בתקופת החוזה או לאחריה.

.6

אני מתחייב לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים לשם מניעת
אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

.7

אני מתחייב לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם ,בכל צורה שהיא,
את המידע והעתקיו מכל מין וסוג שהוא.

.8

אני מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,ולא להעביר ו/או
למסור כל מידע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא ,למעט לצורך מתן השירותים
בסוכנות הדואר.

.9

ידועות לי הוראות סעיפים  118ו 119 -לחוק העונשין ,התשל"ז  1977-בדבר שמירת סוד בידי
"בעל חוזה" ו"גילוי בהפרת אמון" והוראות סעיפים 88ט' ו 91-לחוק הדואר ,התשמ"ו 1986 -
בדבר שמירת סוד במתן השירותים.
ולראייה באתי על החתום ב _____________-בתאריך ___________
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_____________
המתחייב
שם המתחייב_________________ :
מס' תעודת זהות______________ :
מס' משתמש_________________ :
סוכנות_____________________ :
תאריך_____________________ :
אישור
אני הח"מ מר/גב' _________________________ ת.ז .מס' ________________ :המשמש כ-
____________________ בחברת דואר ישראל בע"מ ,מאשר/ת בזאת כי המתחייב חתם על
התחייבות זו בפני ,לאחר שזיהה עצמו בפני באמצעות תעודת זהות שמספרה._____________ :
______________________
תאירך

_______________
חתימה
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