
 ם סכם למתן שירותיה

 שנערך ונחתם ביום _______________ 

    בין: 
 580154060  הבינאוניברסיטאי עמותה מס'ובים  החישמרכז  –מחב"א 

 סיטת תל אביב יברנין הנדסת תוכנה, אונב
 ( "ב"אמח")להלן: 

 מצד אחד 
 

  לבין: 

[___ ________________ ] 
 ________[_____ח.פ. ]___

 __[____________ מרחוב ]____
 "(הספק להלן: ")

 מצד שני             
 

  ענן  בתחום םשירותי של אינטגרציהייעוץ, תצורה, תמיכה ו של בתחומים עוסק  והספק הואיל 
AWS. 

, מכרז שעותק ממנו מצורף להסכם זה ומהווה חלק    1-2023  ה מכרז שמספרופרסמ  ומחב"א והואיל  
]להלן:" ממנו  נפרד  בסלהודע   קיבלוזה  למכרז    ניגש   והספק "[  המכרזבלתי  זכיה    : ים/ת 

 . ראה נספח א'. _____________________________ ___ 

מומחים  AWS  י בשירות  תמעוניינ  "אומחב והואיל להלן(    באמצעות  בסלים    הספק של  )כהגדרתם 
 "[הסלים" ]להלן:לעיל צויינו ש

במכרז והואיל  באמצעות  מחב"א   וכמצוין  מטעם  תספק  ים  ורטהמפרותים  שהאת    הספק  מומחים 
בתנאים הנקובים בהסכם  ,[    "השרותים"  מהסלים בשם   חד בסלים ]להלן יקראו שירותי כל א

גבוה  ,זה להשכלה  ולמוסדות  בה  החברים  נוספיםלמוסדות  שרותים    ה  ושיקבלו  המקבלים 
 "[ המוסדותממנה בעתיד ]להלן:"

 ורט להלן;  והצדדים מבקשים להסדיר בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כמפ  והואיל

 ים כדלקמן:צדדסכם בין הוהו לפיכך הותנה, הוצהר    

 ד ממנו. המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפר 

 תההתקשרו .1

השירותיםלצורך   1.1 שיבקש   מחב"אלרשות    הספקיעמיד    אספקת  מוסד  כל  ואצל  ]אצלה 
סל  ם בתי שירומתן  את  שיתאמו  מאושרים    או קבלניםו/מטעמו    עובדים להשתמש בשרותים[  

 . "(המומחים": )להלן AWS ענןתחום בו זכה הספק ב
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דאג  י  והספק  קתנזק  היא   להם   השירותיםי  סל את  ,  בכתב, מזמן לזמן  ,לספק  גדירת   מחב"א 1.2
מהמוסדות[  א /]ו  במחב"אלהציב   במוסד  הו  למתן  מיהמתאי  םמומחי את  שירותים  ם  סלי 

השרותים המצורף להסכם זה   יסל  -  א'  בנספחו  במכרזש  והכל בכפוף להגדרות הסליםאלה  
נפרד   קחלומהווה   לראלמחב"א    .ממנו  בלתי  הזכות  שמורה  המומחים  י והמוסדות  את  ין 

העסקתם את  מאשרים  הם  האם  והעולהחליט  במידה  תאושרתם  קס,  יד  לא  ג  אהספק 
   להספקת מועמד חלופי.

  ל אקדמי המקבהמוסד השל  ל אתר  בכ   או  מחב"א  משרדיב  יםאת השירות  ויספק   המומחים 1.3
עבודה  ים  מומחללספק    יםמתחייב   והמוסדות   מחב"א .  ממחב"ארותים  שי ותנאי  סביבה 
 .  או במוסד האקדמיו/ מחב"אבמקובלים ה

ימי עבודה במקרה של    10בתוך עד    מחב"אדרישת  על פי    חה מומלהעמיד    חייב היה  י  הספק 1.4

רצופה  י אשבודה  ע בעבו  ימי  5לפחות      -רצופה  דהבוע)נה  עימ  20ועד  (  רציפותדה  ודה  בי 
רעבושל  מקרה  ב ביגב.  צופהדה  עמידה  אי  פיצויי תנאים  ן  בתשלום  הספק  יחוייב    אלה 

 ם עבודה.  ש"ח לכל יו 1,000של   בסכום 

  ,ף את מי מהמומחיםחלילה  היה רשאיי לא  הספק חה: עבודתו של מומ או הפסקתהחלפה ו/ 1.5
 .למחב"אם  ימי  (60) םשישי תבובכ מראשא הודעה לל  ,ויתורי ש במועסק  המומחה  דועכל 

 ד . בלם במיי 30התראה של פשר תתא , יושירות את   המומחה יבתעז ל במקרה ש
 

לאלה של  ות  מבעל יכולות מקצועיות דוחלופי  מומחה עמדת ש הדרותהיה רשאית ל מחב"א
   .אעבור מחב" עבודתושהפסיק את   המומחה 

 
על , ספקיעניק ה  ,ותפעיל באמצערות הספק דתו בשיאת עבו   מומחהבת זיע ה שלבמקר

של מומחה ו/או  בהפסקת עבודתו  וניינתתהא מע  ומחב"אהיה  .פה ות חפי שע 10 חשבונו, 
 . ספק( ימים 7) שבעהודעה מוקדמת מראש ובכתב של ר יהא כפוף בה החלפתו, הדב

          למומחים ק ספלחראי יהיה אבוהה וג מהברמנוסים ומומחים  לספק הספק יהיה אחראי  1.6
 הה.  וברמה גבו  ביעילות   ותיםהשר  למתן להם ידרשו כל הכלים שי  את

 
 תחילת מתן   היו כאלה[ יקפידו על מועדיבלניו ]אם יבדיו וקלכך שעו הספק יהיה אחראי      1.8

 ו/או קבלניו  דיובלרמת השרותים שיספקו עומם  וכן יהיה אחראי השרותים ומועדי סי        

 .כאלה[שרו אם יאו]שלו נה המש 

 גות,  [ ישמרו על כללי ההתנהכאלה ]אם יהיודי קבלניו במומחיו ועולכך ש איחרק יהיה אהספ    1.9

 שמעו  שי ו המקובלים במחב"א ובכל אחד מהמוסדות שבהן יתנו את השרותיםת  חוהבטי ו         
 ן.  בהלהנחיות הרשויות המוסמכות          

 ים, ידווח  השרות בקבלת  שיטפלו ים במחב"א ובמוסדות רמגואותם עם פעולה   ישתף הספק     1.10
 תיהם.דישו  פק אתנת לסההתקדמות בביצוע השרותים ויעשה כל מאמץ על מלהם על        

 

 התמורה  .2

  לפי סיווג תפקידם.ו חים של מומרות שיתמחור שעות  ל בסיס ע שירותים יסופקו לחברה ה 2.1
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זהת וירת הש ספקלא  ורהמתב 2.2 הסכם  פי  על  פי    יחודש לום  שת  לספק   מחב"א  לם תש  ,ים  על 
 . מכרזב יםמפורט הותנאי התשלום  במענה הספק  ףהתערי

עפ"י   ,טלהחלי זכאית  "א בחמ ראשונים ואילך  תהיה ת השרוחודשי ההתק 3 מתום כימובהר  2.3
רצונה    ל תב עה בכוזאת במתן הודע  הספק עם  רות  לסיים את ההתקש  ,  דילעהב ול דעתה  שיק

של בזכו  "א מחב  תעשה,מראש.    יום  30  בכך  כאמור  שימוש  תשלום  ב   בתייחהיא  ה  תהי   ת 
שירותים  ה עבור  התקופה  תמורה  עבור  הבי שהוזמנו  מהודעת  כניסת  ו טול  החל  למועד  עד 

 בוצעו בפועל. האמורים אכן י   השרותיםובלבד ש  תוקףכם ל הסה  ביטול

 אחריות  .3

אי   קפסה 3.1 אובד]לרבו  יפיםקועם  ירייש   קיםלנז   מחב"אכלפי    חראיהיה  אובדן  ת  רווחים,  ן 

מעובדיו  או מי  ו/  הספקגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של  יאשר  יטין[  מידע או פגיעה במונ 
  מחב"א מאת      בפועלק  לספ  התמורה ששולמה  עד לגובה  כאלה[ וזאת    קבלניו ]אם יהיו  ו/או 

 .  נהםמבי גבוהה ,₪ 500,000בסכום של  או  הנזק ועיר החודשים שקדמו לא  12-ב

 מעביד העדר יחסי עובד  .4

כי,   4.1 האקדמ  מחב"אבין  מובהר  המוסד  מ או  מטעם לבין    השירותים  קבלי    הספק  המומחה 
  יהיה   פקוהסשהוא    ן וסוגמימכל  ביד  י עובד מעלא יתקיימו יחס  ,השירותיםשיוקצה למתן  

ע לו על פי  כל תשלום המגי  מומחהלשלם ל   ילעדהב  והאחראי  המומחה  של  המעסיק הבלעדי
   .דין

ל פי הוראות  ע  לוה  ו המלא וכל זכות המגיעשכרת  מומחה אכל  ל   לשלם  אחראי  היהי  פקסה 4.2

טוח  ביי  , תשלומ פיטוריםי  הפרשות פנסיוניות, פיצוי  לרבות תשלום חופשה, הבראה,  כל דין,
 בלבד.  הספק ל ע ,ור כאמ וכל אלה יחולו,  "בוכיולאומי  

לרבות    -ום על כל סכ  ונה ראשרישתה ה, מיד עם דאב"מחלפצות ולשפות את   יבמתחי הספק 4.3
יב לשלם למי מבין המומחים כתוצאה של וי תח "א שמחב –עו"ד   "טהוצאות משפט ושכ

ד עוב  יחסימו , כביכל, יי ם התקתן השרותישבמסגרת מבטענה  מהםשיגיש מי תביעה 
ר לעיל באם מבלי לגרוע מהאמו מוסדות.  מי מהן/אן ין מחב"א ומחה לב בין המ ומעביד, 

מהווה   חה כלשהו, מן העסקת המומחים, או מושות שיפוטית  כי טיב ואופ די רעל יבע יק
מיד  ,  א"מחבי הספק יפצה וישפה את אז  , קה באמצעות קבלן כח אדם כהגדרתו בדיןהעס
 -שכ"ט ות והוצאלרבות   –ו/או קנס כל תשלום ו/או חבות  ן בגי ונה,ישתה הראשדרעם 

 ר  ומגין קביעה כא מחב"א לשאת בשתידרש 

 

 ן רוחני ייקנ .5

רכ 5.1 קניין  זכות  של  המצאה  או  עובוחני  מהצדדים  מי  ייוובבעלות  זה  הסכם  לחתימת  תר  ר 
ור, אלא אם נאמר  אמ אות כות או המצכות בזכוי בבעלות אותו צד והצד השני לא ירכוש כל ז

 .  זה בהסכםשות אחרת מפור

     או ו/מחב"א    ורעב חד  ו ימב   חיםהמומידי  ו על  בפיתוחים שיפותח כי כל הזכויות    בזאתמובהר        5.2
שיר  שיקבל    אקדמימוסד              השירותים  ותיםממנה  מתן  בבעלות    במהלך  או  "מחביהיו   א 
 . שירותיםה בל קמהאקדמי המוסד              
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 ההסכם וםסיפת ההסכם וקות .6

במועד  זה  הסכם  ת  ופתק 6.1 במכרזתחל  הזכיה  על  הודעה  שנים  לותימשך    מתן  שלוש  משך 
ההסכם בשנים עשר חודשים    קופתת האריך את  למוקנית בזאת הזכות  "א  למחב  .תקלנדריו

ונ הווספים  משלוח  באמצעות  בכד זאת  רצונה  על  בכתב  ה עה  יאוחר ך,  לא  שתישלח    ודעה 
 . תוקף ההסכםיום לפני תום  [06ששים ]מ

במועדים   להביא הסכם זה לידי סיום,   תאירשה תהי מחב"אלעיל,  6.1ף האמור בסעיף על א 6.2
 דלעיל.  2.3 ובתנאים כמפורט בסעיף 

 סודיות:  .7
 

   ר או להביא לידיעת כל גורם, למסור בי סודיות מוחלטת ולא להעור בהספק מתחייב בזאת לשמ  7.1
 נוגע  ותים, ה מתן השריגיע לידיו , במישרין ו/או בעקיפין, במהלך כל מידע, שאינו נחלת הכלל, ש       
 הן במשך  ת ותיהם ועסקיהם, וזא עובדיהם, תלמידיהם, לקוח וכל אחד מהמוסדות, למחב"א         
 . הסכם זה והן לאחריו ו שלתקופת תוקפ       
 

 יו  דמנהליו, עוב י תישמר גם על יד  7.1ודיות כאמור בסעיף שס מתחייב בזאת לדאוג לכך  הספק  7.2
 . משך פרקי הזמן האמורים בסעיף הנ"לוזאת  וקבלניו ]אם יהיו כאלה[       

 
 במתן  קים המועס  עובדיו אתגם  תים יחעל ידי מחב"א  אם ידרש לכך ו   ,הספק יחתום  7.3

 . 'בהמצורפת להסכם זה בנספח  לשמירת סודיות התחייבות על ,השרותים        

 לי כל. 8

לעמוד    8.1 הספק  לאולעעל  במכרז  שצוינו  הסף  בדרישות  תמוד  כל  ההסכםקופרך  במידה ת   .   
הותת         לעמידת  ביחס  בעיה  באיסעורר  אלהפק  מתנאים  לדזה  הספק  על  יהיה  כך  ,  על   ווח 

 נו האפשרויות להמשך ההתקשרות ללא דרישת סף כאמור, או  יבח והצדדים    למחב"א , בכתב,          
 ההתקשרות. את סיום          

הצדתיקש   8.2 אחד  של  הסכמה  או  מה   דים ה  בסדרת  ולסטיה  או  מסוים  במקרה  ההסכם   ראות 
יהוו            גזירה ש תקמקרים, לא  ילמדו מהם  ולא  בזכויות  ל  ר.ווה למקרה אחדים   א השתמש צד 
 קרים, לא יראו בכך ויתור על אותן  ת מיים או בסדרת לו על פי הסכם זה במקרה מסו נוהנתו          
 רש ובכתב.ור יעשה במפוור כאמוית זכויות  אלא אם           

 ל ובין  בפועם מצורפים  א  ל נספחיו, בין)על כהתנאים שפורטו במכרז  בתוספת  נאי הסכם זה  ת     8.3
לאו(           האם  אשר  כל  את  כל וסכם  מגבשים  ומבטלים  במלואו,  הצדדים   רויות,  התקש  בין 
 .הל נעשו כא , אםא לספקבין מחב" קודמיםות הבטחות, מצגים והתחייבוי         

 . הצדדיםעל ידי   ייחתםבמסך ש בכתב רק כל שינוי בהסכם ייעשה     8.4

למשתלהמחאולהעביר,    םאירש   םאינהצדדים     8.5   לשעבד,  להשא ,  או  להשכיר  את  כן,   יל 
 , אלא אם  צתן, לצד שלישי כלשהו, כולן או מקהסכם זה  שלפי  םהאו זכויותי  םהחייבויותיהת           

התק           הסכמת  כן  הבלה  כאמור    .ומראש  בכתבלכך    שניהצד  של  פעולה  יסודית  הפרה   תהווה 
 הסכם זה.            
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וזה חלים חוקי מד  על הסכם    8.6  ת שיפוט  פו תהא סמכוי  –אביב  -בתלשפט  י המ לבתינת ישראל 
 כל הנובע מהם.  ו  הסכם זה  ות הצדדים על פי ההסכם שלפיית בקשר לזכויות והתחייבוי בלעד          

 

 החתום:  או הצדדים עלולראייה ב

 

       מחב"א                      

                                                                        

                                                            

   _____________________ "י: ע             _________________ ע"י: _ 
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 סלי שירותים   -   א' נספח

 :  DevOpsויישום ענן  ורתשעות ייעוץ ארכיטקט - 1סל  .1
 

ת היבטי  הכולל AWSאו הקמה של שירותי ענן \אספקת שירותי תכנון ויישום מיגרציה ו .א
   אבטחה, מחשוב, חיבוריות, ומימוש.

 שוריות והגירת הנתונים. ביצוע הגירה אפליקטיבית כולל שכבת הנתונים, קי .ב

מת הענן  בפלטפורואופטימיזציה לענן ציבורי, לרבות שימוש בכלים הזמינים   ביצוע התאמות .ג
 Containers, Restלצורך כך )כדוגמת תיוג משאבים(, וכן שימוש באופני פריסה שונים, כגון

API's, Microservices, Event Driven    תהליכיCI/CD  .'בכלל זה הקמת  וכוLanding 

Zone שירותי ,DATA  ,מנוהליםCDN, DR .'שילוב פתרונות גיבוי ואיחסון קיימים וכו , 

 קבלה ועומסים : בדיקות הרצת .ד
כולל  עומסים   בדיקות  ותוצאות  הרצתם  תוצאות  בדיקה,  תסריטי  מקרי    בניית  בדיקת 

 . DR(,HA, זמינות )  ScaleOut/ScaleUp,קצה

 תוצרי מסמכים: .ה

ון, תיוג אופטימיזציה  למיגרציה והגירה כולל  תכנ\יבה החדשהמסמך ארכיטקטורה לסב •
 של משאבים. 

בראייה טכנולוגית )חומרה, תוכנה, אבטחה, תקשורת   ליקציה(מסמך מיפוי למערכת )אפ •
 ועוד( 

 ת הענן המוצעת. מסמך הערכת עלויות לתצור  •

 :  פיתוח שעות - 2 סל .2

 

 מערכת. דוגמאות:  \שירות\תוכנהי פיתוח רכיב  .א

, פיתוח   WEBפיתוח אפליקציות  (,tier Application-3שום תלת שכבתי )פיתוח יי .ב

, אנגולר,  net, Java, Python, Reactקוד פתוח בשפות אפליקציות מובייל, פיתוח מערכות 

PHP  .ועוד 

 באקדמיה  חוקרים עבור מתקדמות לטכנולוגיותויישום  ייעוץ שעות - 3 סל .3

,  HPC( Parallel cluster, Batch,Slurm)בעולמות הבאים :  המציע  ידרוש התמחות    השירות 

Data Science ,AI/ML(Jupyter Notebooks, Sagemaker )    
 וכאופציה, ייעוץ והקמת פתרונות לחדרי מחקר בהתאם לאיפיון מוקדם של לקוח הקצה.

 
הניגשים למענה על הסל נדרשים להציג מודל עלויות שעות ייעוץ לטכנולוגיות מתקדמות  מציעים  

 עבור חוקרים במודל בנק שעות.
 

 האקדמי  וסדיחידה במ ו/או שירות ייעוץ ובניית תוכנית אסטרטגיית הענן של המוסד  - 4סל    .4

: מחשוב,   הרלוונטייםניתוח דרישות והצרכים של המוסד האקדמי על כל ההיבטים  •
 .ROIו   TCOר, מחק

ני הכולל מבנה ארגוני, כישורים ותפקידים, תהליכי עבודה אספקת מודל הפעלה ארגו  •
 סייבר. והיבטי 

 . ההגירההגדרת חזון הענן ויעדיי המוסד האקדמי כתוצאה מתהליך  •

והערכה תפעולית ואדריכלית של כל הפלטפורמות והתהליכים הקיימים  בניית סקירה •
 . השונותהמוסד האקדמי במחלקות כחלק מהפעילות השוטפת של 

רט גישת הדו"ח יפ   -דו"ח טכני של  ניתוח ההגירה של הפלטפורמות הקיימות אספקת  •
   .תהליך ההגירה והתפעול הענניהגירה לכל אפליקציה, עם הערכות תקציביות של 
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 ת סודיות התחייבות לשמיר -   'בנספח 

 
 אני הח"מ 

 בע"מ   _____________ ___________ 

 כדלהלן:  ["מחב"א"  להלן:]בים הבינאוניברסיטאי שומרכז החי –מחב"א  בזה כלפי תיבומתחי  המצהיר

  הסכם לביצוע _______________________ב ה עמי התקשר מחב"אבזה כי  המצהיר .1
 שרותים"[" ה  וההסכם" " להלן:__________]___________________________

 

המוסדות   יולמשאבמחב"א אבי י גישה למשל  תןתינ   ם שרותיהשלשם ביצוע בזה כי ידוע לי  המצהיר .2
 .םו/או פעילות  םוחותיה, לק  םסקיהעולמוסדות א או  למידע המתייחס למחב" כהגדרתם בהסכם  

או למידע בדבר   המוסדות או  /ו  מחב"אאבי  שהגישה למשעליי ומוסכם בזה כי ידוע לי   המצהיר .3
  צועלצורך בי יתנת לי אך ורקנ םלותיופעם חותיהקו , לם, עסקיההמוסדות או  /ו  פעילות מחב"א

על יסוד  ת שלא לצורך ווכבמערשלא לגשת למידע המצוי יסוד התחייבותי  על ,השרותים על ידי 
,  ת המוסדואו /ו א של מחב" םהעסקידיות מוחלטת על כל מידע הנוגע ל לשמור בסוהתחייבותי 

 . םופעילות  םותיהלקוח 
 

אם  אלא  סדותהמו ו/אושל מחב"א  ב שות המח מערכבר השמומידע  ללגשת   בזאת שלא  ת מתחייב  .4
 ם . שרותיהמתן ע זה  דרוש לי לצורכי כן יהיה מיד

 

 , בין מערכות  ו/או המוסדות  של מחב"את ובמערכ  מידע השמורשלא להעתיק  בזה  תב מתחיי .5
כן הדבר נדרש לשם  אלא אם  ולא אשמור שום חלק ממנו אצלי ן מערכות אחרותטרוניות ובי אלק

מראש על העתקה   ו/או למוסד הרלבנטי  "אחבע למלאחר שאודיגם אז אך ורק ים ושרותהביצוע 
 אמור. כ
 

מוגבשמורלבזה    תמתחייב  .6 בלתי  תקופה  למשך  בזמן,  מידע  מוחלטת  בסודיות,  לת  כל  על  נוגע  ה , 
למוסדות  /ו   למחב"א מידע  או  כל  וועל  מסחרי  מקצועי,  עסקי  /,  במערכת  או  המצוי  כזה  בין   ,

ובין שכ  המחשוב  באמצעותה,  יזה  שלא  לידי   לעובד  למוסדות  ו/או    למחב"א  וגעהנגיע  ,  םיה, 
מבלילרב  םוללקוחותיה אך  מידעלג   ות,  כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לעסקיה  רוע  ו/או    םהנוגע 

הכלל, במהלך ו/או עקב  , אשר יגיע לידי, בכל דרך שהיא, ללא יוצא מם הותיו/או תוכני  םשירותיה
 [""המידע, כל אלה יחדיו בשם אוקרהלן יל]על ידי  ם שרותיהמתן 

 
כי   בזה  א     "המידע"מובהר  מ  ני ]שאותו  בסודיות  לשמור  אינו    וחלטת[מתחייבת  זה  מסמך  לעניין 

 כולל: 

 ודיות.  ס  שיימסר לי תוך ציון שלא חלה עליו חובת מידע (1)

 ת חובת הסודיות על ידי. מידע שהנו או הפך לנחלת הכלל ללא הפר (2)

 .  פי כל דיןל ע  נדרש או מידע שגילויו מותר  (3)

 

כל    ידע, אולצד שלישי להעתיק, את המר  ולא לאפש  -בכל צורה שהיא -א להעתיק  של בזה    תמתחייב  .7
שהיא, את המידע או    ע או כל חלק ממנו ושלא למסור, בכל צורהחלק ממנו; שלא לפרסם את המיד

 ו.  כל חלק ממנו לצד שלישי כלשה

 

לצד  תמתחייב  .8 לאפשר  ולא  לעשות  שלא  כל כלשהשי  שלי  בזה  לעשות,  ש  ו  במ שימוש  אלא  ידהוא  ע 
 . םשרותיהלצרכי  ביצוע 

 

לנקוט בכל אמצעי ה תב מתחיי .9 או את מסירתו  בירים כדי למנוע את אובדן המידע  זהירות הס בזה 
 לצד שלישי כלשהו.  
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ישמרו, אף הם, בקפדנות  ם שרותיהבמתן   בזה לדאוג לכך שכל עובד וכל מי שיועסק על ידי תב ימתחי .10
ת זה על  בוכתב התחיילכל הפרה של   מחב"אראי כלפי  אחת זה ולהיות כתב התחייבוב ראות ול כל ה ע

 שי. י ו/או משמידי מי מעובד

 

פי כתב התחייבו  בזה כי ידוע לי ומוסכם  תמאשר .11 ה התחייבות בלתי  ה הנת זעליי שהתחייבותי על 
 חוזרת. 

 

 

 תום ולראיה זאת על הח 

 2023היום _______ לחודש _________  

 
 
 
                                                                                                        _ ___________________ 

 חתימות וחותמת                                                                                                             
 
 
 
 

 


