טופס בקשה לקבלת אישור שיווק )לא בלעדי( של מטבעות זיכרון,
מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמאטיים בהנפקת בנק ישראל
.1

.2

.3

.4

בהגשת טופס זה על נספחיו מצהיר המגיש )להלן :המבקש( על הסכמתו לכל תנאי אישור
השיווק ולכל האמור במסמכי הבקשה ,לרבות כל תנאי הסכם המסגרת )על נספחיו(
והשיקולים הנלקחים בחשבון באישור הבקשה על ידי משרד האוצר ובנק ישראל )להלן:
המזמין( והוא מאשר כי אין לו הסתייגות לגביהם.
המבקש מצהיר כי במידה שבקשתו תתקבל ותאושר כאמור לעיל ,הוא מתחייב לפעול על
פי מסמכי הבקשה והסכם המסגרת )על נספחיו( והמצורף כחלק ב' החתומים על ידו
ומצורפים בזאת למסמכי הבקשה.
המבקש מצהיר כי ידוע לו שבהתאם להוראות חוק בנק ישראל התש"ע 2010-שיווק
המטבעות מותנה בקבלת אישור שר האוצר והסכמת הנגידה ,וזאת בנוסף ומעבר
לעמידתו בדרישות המזמין בהתאם לטופס זה על נספחיו.
היה ותתקבל בקשתו של המבקש וינתנו האישור וההסכמה של שר האוצר והנגידה,
יישאר אישור השיווק בתוקפו עד לסיומו או ביטולו על ידי המזמין ו/או על ידי שר
האוצר .יובהר כי הצדדים יהיו רשאים ,מכל סיבה וללא תנאים מוקדמים ,להודיע על
סיום ההסכם ו/או ביטול אישור השיווק ,בהודעה מוקדמת ,מראש ובכתב ,שתימסר
בהתראה של ) (12חודשים טרם מועד הסיום המתוכנן ,וזאת מבלי לגרוע מהזכות לבטל
את ההתקשרות בהתראה קצרה יותר ואף בלא התראה במקרה של הפרה ,כקבוע בהסכם
המסגרת.

טופס בקשה זה כולל שני חלקים:
חלק א'  -פרטי המבקש – על המבקש למלא את פרטיו בטופס זה ולהגישו.
 תצהיר המבקש בדבר עמידה בתנאי הסף – על המבקש למלא את התצהירולחתום עליו כנדרש וכן לצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על עמידתו
בתנאי הסף הנדרשים.
 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום  -על המבקשלמלא את התצהיר ולחתום עליו כנדרש.
חלק ב' – הסכם מסגרת  -על המבקש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידו.

את מסמכי הבקשה המפורטים לעיל יש לשלוח לכל אחד מהמשרדים הבאים :
•
•

בנק ישראל ,מחלקת המטבע  -אגף ההנפקה ,רחוב אליעזר קפלן  ,2ירושלים.
משרד האוצר ,אגף החשב הכללי ,רחוב אליעזר קפלן  ,1ירושלים.

המידע הכלול בטופס זה לא יפורסם ,לא ישוכפל ,ולא ייעשה בו שימוש מלא ,או חלקי ,לכל
מטרה שהיא מלבד מילוי בקשה זו.
מסמך זה הינו רכוש בנק ישראל/משרד האוצר
כל הזכויות שמורות ©
חתימה:

תאריך:

חלק א' – פרטי המבקש
.1

.2
.3

.4

בנק ישראל ומשרד האוצר )להלן :המזמין( ,ביחד או לחוד ,יבחנו את הבקשה ואת עמידת
המבקש בתנאי הסף המפורטים בה .בקשה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל .מבקש
שבקשתו תידחה יקבל הודעה על כך ,בכתב ,לאחר דחיית הבקשה.
על המבקש לעמוד בתנאי הסף לכל אורך תקופת השיווק ואי עמידה בתנאי הסף עשויה
להביא לסיום אישור השיווק לאלתר ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
למען הסר ספק ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי הבקשה או
בהם ,יפורש באופן המרחיב את חובות המבקש או את זכויות המזמין .למבקש לא תהא
כל טענה או תביעה ,כלפי המזמין ו/או מי מטעמו ,הנובעת מאי בהירות או סתירה
במסמכי הבקשה או בגין הפרשנות שנבחרה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לוודא ממקורותיו את אמיתות המידע שימסור המבקש.
בהגשת הבקשה יראו את המבקש ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים לכך שהמציע יקבל
לגביהם מידע הקשור להליך ,מרשויות המדינה לרבות מכל רשות ו/או גוף הפועלים על פי
דין.
פרטי החברה  /הנהלה

שם הספק:
מס' ת.ז/ח.פ:
שם הרחוב:
שם העיר:
מיקוד:
ת.ד:
ארץ:
שמות הבעלים
)במקרה של
חברה/שותפות(:

שם המנהל הכללי:
כתובת דואר
אלקטרוני:
טלפון נייד:
מס' טלפון:
מס' פקס:
פרטי איש הקשר
שם איש הקשר:
מס' טלפון:
מס' פקס:
מס' טלפון נייד:
כתובת דואר
אלקטרוני:
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שם

שמות מורשי חתימה
שם משפחה

תעודת זהות

נתונים פיננסים ופרטי חשבון בנק
מס' חשבון בנק:
מס' בנק:
מס' סניף:
כתובת הבנק:
:IBAN
: BIC
)מספר סוויפט אם קיים(:
מספר עוסק
מע"מ:
תאריך תקפות
ניהול ספרים:
תאריך תוקף ניכוי
מס במקור:
קוד ניכוי מס
במקור:
אחוז פטור מניכוי
מס במקור:
מספר אישור פטור
ניכוי מס במקור:
הערות:
יש לצרף צילום של המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על התנהלות החשבון בסניף המצוין
בטופס זה.
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חלק א'  -תצהיר המבקש בדבר עמידה בתנאי הסף
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי
עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשם חברת  /שותפות _______________
__________________ )להלן" :החברה"( ,בה אני אחד ממורשי החתימה.

שמספרה

הנני מצהיר ,כי התקיימו אלה:
.1

המבקש הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל.

.2

ברשות המבקש כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
כדלקמן:
.i

אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמבקש מנהל פנקסי חשבונות
על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו – ) 1975להלן" :חוק
מס ערך מוסף"( או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו
וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

.ii

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א) 1991-להלן:

"חוק עובדים זרים"( ולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז – ) 1987להלן" :חוק שכר
מינימום"(.
למען הסר ספק יודגש ,כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976-
.3

המבקש עוסק במכירת מטבעות זיכרון ו/או מדליות ו/או מוצרים בתחום האומנות ו/או
האבנים היקרות ו/או המתכות היקרות ו/או התכשיטים ו/או דברי אספנות ו/או מוצרי
יודאיקה ו/או מוצרים אחרים אשר פעילות המבקש בשיווקם ומכירתם הינה ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי של הבנק ,רלוונטית לשיווק ומכירה של מטבעות זיכרון ופריטים אחרים
המונפקים על ידי הבנק )להלן" :המוצרים הרלוונטיים"( בארץ ובעולם והוא מכר מוצרים
רלוונטיים כאמור ל 500 -לקוחות שונים לפחות )במצטבר( במהלך שלוש השנים שקדמו
להגשת ההצעה .המזמין יהיה רשאי להכיר בהתקיימות תנאי זה גם אם איננו מתקיים
במבקש עצמו ,כי אם בתאגיד אחר )לרבות תאגיד זר( שמחזיק ויתחייב להמשיך ולהחזיק
משך כל תקופת ההתקשרות ביותר מ 50% -מאמצעי ההון והשליטה במבקש.

.4

למבקש הכנסות ממכירה של המוצרים הרלוונטיים בסכום של ) 1,000,000מיליון(  ₪לפחות
)לא כולל מע"מ( בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה .המזמין יהיה רשאי להכיר
בהתקיימות תנאי זה גם אם איננו מתקיים במבקש עצמו ,כי אם בתאגיד אחר )לרבות תאגיד
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זר( שמחזיק ויתחייב להמשיך ולהחזיק משך כל תקופת ההתקשרות ביותר מ 50% -מאמצעי
ההון והשליטה במבקש.
.5

המבקש ,בעלי השליטה בו ונושאי המשרה הבכירים בו לא הורשעו בישראל או בחו"ל,
בעבירה שהיא בבחינת "עוון" כהגדרתה בחוק העונשין התשל"ז 1977-או חמורה ממנה,
בחמש השנים שקדמו להגשת פניה זו ,אלא אם כן התיישנה ,בעבירה שיש עימה קלון או
בעבירה על דיני המס של מדינת ישראל )כגון אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס(,
זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א1981-
ובמועד הגשת הבקשה לא הוגש כנגד מי מהם כתב אישום ולא מתנהלת כנגד מי מהם,
בישראל או בחו"ל ,חקירה בחשד לביצוע עבירות כאמור )אלא אם כן יחליט המזמין – לפי
שיקול דעתו הבלעדי  -שאין בהגשתו של כתב האישום או בניהול החקירה כדי להשפיע על
התאמתו של המבקש והעובד לדרישות המזמין(.

.6

לא הוגשו נגד המבקש ,נגד בעל עניין במבקש או נגד תאגיד שהיה או הינו בשליטת המבקש
או נגד תאגיד שהמבקש היה או הינו בעל עניין בו ,נגד דירקטור או נושא משרה ,בקשות או
הוצאו כנגד הגורמים האמורים צווים – בישראל או בחו"ל -לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או
פשיטת רגל לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,תשמ"ג 1983-או לפי פקודת פשיטת רגל ]נוסח
חדש[ ,תש"ם ,1980-לפי העניין ,או שהתקיים לגבי הגורמים האמורים הליך של הסדר או
פשרה לפי ס'  233לפקודת החברות או לפי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-או
הסדר אחר עם נושים ,לרבות פריסת חובות.

.7

אין למבקש מניעה לפי כל דין לקיום כל ההתחייבויות שבהסכם המצורף כחלק ב' למסמכי
הבקשה ,ואין ,לפי שיקול דעתו של המזמין ,אפשרות לניגוד עניינים ,ישיר או עקיף ,בין ענייני
המבקש ו/או בעלי עניין בהם ,לבין ביצוע העבודות על ידי המבקש והנציג מטעמו .במידה
ולמבקש קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים אצל המזמין ,על המבקש לציין עובדה זו
באופן ברור בבקשתו.

.8

המבקש מכיר היטב את הדין הישראלי ,לרבות את הדינים החלים בישראל ,את כל הדינים,
ההוראות ודרישות הרישום והרישוי החלות על המבקשים ,לרבות חוק הגנת הפרטיות
תשמ"א.1981-

.9

אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמבקש צד לו ,לקבלת בקשתו ולביצוע כל התחייבויותיו
לפי ההסכם המצ"ב כחלק ב' לטופס הבקשה.

 .10המבקש הגיש במסגרת בקשתו את כל החומר הרלבנטי ,כשהוא מלווה במסמכים
והאסמכתאות המתאימים ,המעידים על עמידתו בדרישות שלעיל ולהלן ,והכל כמפורט
להלן.
 .11המבקש ראה ובדק את כל מסמכי ההתקשרות ואת כל הנתונים הרלבנטיים ,מכל סוג ומין
שהוא ,בקשר עם אישור השיווק ו/או בקשר עם אספקת השירותים ו/או בקשר עם בקשתו,
ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בקשר לכך באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי
שהסתמך על כל מידע שניתן לו ,אם ניתן ,על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ,והגיש את בקשתו
על בסיס זה ,ומתוך הבנה והסכמה לכל תנאי השיווק ,לרבות ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לאופן בו תאושר הבקשה .מבקש שהגיש בקשה יהיה מנוע מלטעון ,כי לא היה מודע ו/או לא
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הבין פרט כלשהו הקשור לבקשה זה ו/או לתנאיו ו/או לשירותים ו/או כי הוא הסתמך באופן
כלשהו על דבר או מצג שנעשה על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.
 .12המבקש מביע את הסכמתו לכל תנאי השיווק ולכל האמור במסמכי הבקשה )על נספחיה(,
לרבות לכל תנאי ההסכם והשיקולים הנלקחים בחשבון באישור הבקשה ,והוא מצהיר
ומתחייב ,כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין
וסוג ,כנגד ו/או בקשר עם איזה מתנאי השיווק )על כל חלקיו ונספחיו(.
 .13המבקש מסכים לכך שהמזמין יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט
ובדרך ובתנאים שיקבע ,לפסול בקשה בשל שינוי או תיקון שנעשו בה ,וכן לקבל או להתעלם
מכל שינוי או תיקון שנעשו בבקשה ,או לאפשר למבקש שהצעתו מסוגיית ,חסרה או פגומה,
לתקן או להשלים את בקשתו ,או אף לאפשר למציע להותירה כפי שהיא.
 .14הוא לא הגיש יותר מבקשה אחת ואינו מעורב ,במישרין או בעקיפין ,בהגשת בקשה נוספת
לקבלת אישור שיווק מטבעות זיכרון .המבקש ,בעל עניין בו וכל גוף שהמבקש הוא בעל עניין
בו או נושא משרה בו ,וכל מי מטעמו של אחד מהם ,לא יפעלו לתיאום בקשתו של המבקש
עם בקשת מבקש אחר כלשהו ,בכל אופן שהוא ,לרבות החלפת מידע ,הערות ו/או הבנות.
הנני מצהיר ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.
____________________
חותמת וחתימה

____________________
תאריך

____________________
שם המבקש

אישור
אני הח"מ_____________________________ ,עו"ד )מ.ר ,(______________ .מאשר/ת
כי בתאריך ________________ הופיע בפני ,במשרדי ברח' _____________________
_________________ מר/גב' __________________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
___________________  /המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר
מס'_
את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם עליה בפני.
___________________
חתימה

___________________
חותמת
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חלק א'  -תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ________________ נושא ת.ז .מס'_____________ ,לאחר שהוזהרתי כחוק כי
עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת,
בכתב ,כדלקמן:
שמי ומספר תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.
אני מגיש את התצהיר בשמי  /בשם החברה__________________________ שמספרה
)מספר חברה( ______________ )להלן" :החברה"( ,בה אני אחד ממורשי החתימה.
)א( אני או החברה ו/או בעל הזיקה לחברה או אלי ,לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק
עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.
)ב( אם אני או החברה ו/או בעל הזיקה לחברה או אלי הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות
או יותר לפי חוק עובדים זרים  -ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד
חתימת התצהיר.
)ג( אני או החברה ו/או בעל הזיקה לחברה או אלי לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
)ד( אם אני או החברה ו/או בעל הזיקה לחברה או אלי הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר
מינימום  -במועד חתימת התצהיר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה.
)ה( אם אני או החברה ו/או בעל הזיקה לחברה או אלי הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק
שכר מינימום  -במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
לעניין סעיפים אלו:
"אמצעי השליטה"" ,החזקה"" ,שליטה"" ,בעל זיקה"" ,הורשע" ו"-שליטה מהותית",
כהגדרתם בסעיף 2ב .לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
"חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"חוק עובדים זרים"  -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,
התשנ"א .1991 -
הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי אמת.
________________
שם המצהיר +חתימה
אישור
אני הח"מ_____________________________ ,עו"ד )מ.ר ,(______________ .מאשר/ת
כי בתאריך ________________ הופיע בפני ,במשרדי ברח' _____________________
_________________ מר/גב' __________________________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז.
___________________  /המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר
מס'_
את האמת ,וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות
הצהרתו וחתם עליה בפני.
____________________
____________________
חתימה
חותמת
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חלק ב' – הסכם
על המבקש לצרף לבקשתו את ההסכם כשהוא חתום בעמוד  20על ידי מורשה חתימה
אצל המבקש ,ובראשי תיבות בכל אחד מעמודיו.

חתימה:

תאריך:

הסכם מסגרת
שנערך ונחתם בירושלים ביום __ בחודש____ בשנת____
בין:

בנק ישראל
מקרית בן-גוריון ,ירושלים
)להלן" :הבנק"(

ובין:

_______________
מרחוב __________
)להלן" :החברה"(

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל:

והבנק רשאי ,על פי סעיף 43א' לחוק בנק ישראל ,התש"ע ) 2010 -להלן – "חוק
בנק ישראל"( ,כפי שיתוקן מעת לעת ,להוציא מטבעות זיכרון ,מטבעות מיוחדים
ופריטים נומיסמאטיים ,שהינם הילך חוקי במדינת ישראל )להלן –
"המטבעות"(;

והואיל:

ולחברה יש את הידע והכלים הנדרשים לשווק את המטבעות בישראל ובחו"ל;

והואיל:

והחברה הגישה בקשה לקבלת אישור לשיווק מטבעות זיכרון בהנפקת הבנק
ובקשתה נבדקה ונמצא שהחברה עומדת בתנאי הסף לשיווק המטבעות ,ובהמשך
לכך אושרה החברה על ידי שר האוצר ,בהסכמתה של נגידת הבנק ,כמשווקת לא
בלעדית של המטבעות;

והואיל:

ועם קבלת האישורים כאמור מעוניינים הבנק ואגף החשב הכללי במשרד האוצר
)להלן" :משרד האוצר"( להתקשר עם החברה בהסכם לשיווק לא בלעדי של
המטבעות;

והואיל:

ועל הבנק לספק את המטבעות לחברה למטרת שיווקם לתקופה המפורטת
בהסכם זה להלן;

והואיל:

והצדדים מעוניינים לקבוע את התנאים וההסדרים לפיהם תרכוש החברה
מהבנק את המטבעות ותשווקם )להלן" :העבודות"( ואת התנאים על פיהם
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תשלם החברה לבנק ולמשרד האוצר את התמורה עבור המטבעות ועבור השימוש
ברשימת המנויים )כהגדרתה להלן(;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
.1.1

המבוא ,ההצהרות והנספחים להסכם זה ,מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והם
משמשים בסיס להתקשרות הצדדים על פיו.

.1.2

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות
בלבד.

.1.3

מסמכי הבקשה לאישור השיווק ,על נספחיהם ,כפי שפורסמו על ידי הבנק ומשרד
האוצר ,כולל ההבהרות ,ככל שניתנו ,בקשר עימם ,וכל ההשלמות והתיקונים שנערכו
בהם וסוכמו בין החברה לבין הבנק בכתב ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
ובחזקת תנאי מתנאיו.

.1.4

כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם השונים או בין הוראות שונות באותו
המסמך יפורשו באופן המרחיב את חובות החברה או את זכויות הבנק ומשרד
האוצר.

 .2ההתקשרות
.2.1

הבנק מוסר בזאת לחברה והחברה מקבלת בזאת על עצמה את רכישת המטבעות
ושיווקם )להלן" :העבודות"( ,כמפורט בהסכם זה לעיל ולהלן.

.2.2

החברה מתחייבת לבצע את העבודות על פי הסכם זה בעצמה ובאמצעות עובדיה .כל
התקשרות של החברה לשם ביצוע איזה מהתחייבויותיה על פי הסכם זה על בסיס של
קבלנות משנה ,או על בסיס אחר ,תיעשה בהתאם לקבוע בסעיף  28להלן.

.2.3

הסכם זה הינו הסכם מסגרת להסדרת ההתקשרות בין הצדדים בכל הנוגע לביצוע
העבודות .בנוסף לכך ,הצדדים רשאים לכונן ביניהם הסכמים פרטניים ביחס למטבע
ו/או לסוג מסוים של מטבעות או תהליכים ,שבהם יכול וייקבעו הסכמות בין באשר
לפעולת החברה בתחומים קשורים לביצוע העבודות ,כגון רכישת המתכות לייצור
המטבעות ,ייצור המטבעות ,שינועם ואבטחתם ,ועניינים תפעוליים נוספים שיידרשו,
ככל שיידרשו בכל שלב שהוא ,והכל בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של
הבנק ,ובין היתר בהתאם לעקרונות כלליים המצורפים כנספח ג' 4להסכם זה .ככל
שייחתמו הסכמים פרטניים כאמור שלא יהיה בהם הסדר מלא של מערכת היחסים
בין הצדדים ,אזי הוראות הסכם זה הן שישלימו את החסר.

.2.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2.3לעיל ,לאחר חתימת הסכם זה ,במידה
והחברה תביע נכונות לכך והבנק ימצא ,כי לחברה עומדים הכלים והיכולות לבצע
בעצמה חלק מהפעילויות במסגרת ההליך להנפקת המטבעות ,בקריטריונים והאיכות
הנדרשת לדעת הבנק ,ובכפוף בין היתר לאמור בנספח ג' 4להסכם זה באשר
לפונקציות השונות והליכי הפיקוח והבקרה שיפעיל הבנק ,רשאי הבנק לחתום עם
החברה על הסכמים פרטניים שיעודכנו מזמן לזמן באשר לביצוע פעילויות במסגרת
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ההליכים להנפקת מטבע/ות ו/או לייצור מטבעות ,מעבר לאמור בהסכם זה .בהקשר
זה מודגש ,כי היה והחברה לא תעמוד בדרישות ובציפיות של הבנק בכל הנוגע לאותן
פעילויות במסגרת הנפקת המטבעות שהועברו אליה ,כולם או חלקם ,לרבות בגין
איכות בלתי מספקת של עבודת החברה ,יהיה הבנק רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,ליטול לידיו חזרה את הפעילויות האמורות ,כולן או חלקן.
 .3כללי
.3.1

הבנק הוא המנפיק הבלעדי של המטבעות והוא יחליט על פי שיקול דעתו על הנפקת
מטבעות ועל פרטי כל הנפקה כאמור .עם זאת ,טרם החלטת הבנק על הנפקת מטבע,
הבנק רשאי להתייעץ עם החברה בכל הנוגע לבחירת נושאו של המטבע ,עיצובו ,ערכו
הנקוב ,מידותיו ,צורתו ותרכובתו .ההתייעצות כאמור לא תגרע מסמכויות הבנק
להחליט סופית בעניינים אלו ,על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

.3.2

מבלי לגרוע מסמכויותיו של הבנק לפי סעיף קטן  3.1לעיל ,החברה רשאית להציע
לבנק נושאים להנפקת מטבעות .הצעת החברה תכלול את נושא המטבע ,ערכו הנקוב,
מידותיו ,צורתו ,תרכובתו ,מועד הנפקתו המוצע ,הכמות המרבית תוך פירוט כמויות
המטבע מכל סוג מתכת וגימור )קישוט/רגיל( ומועדי השיווק המוצעים עבור המטבע.
התייעצות כאמור לא תגרע מסמכויות הבנק להחליט סופית בנושא שיווק המטבעות
העתידי ,היקפו ,תכולתו ויתר פרטיו ,והכל על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

.3.3

הבנק מתחייב להנפיק מדי שנה קלנדארית לפחות שלושה ) (3מטבעות .הבנק יהא
רשאי להגדיל את מספר המטבעות שיונפקו מדי שנה ,על פי שיקול דעתו המוחלט
והבלעדי ,והדבר ייקבע על ידו ,בין היתר בהתחשב בעניין ,שיביעו החברה ו/או
משווקים נוספים לשווק מטבעות נוספים .הבנק יודיע לחברה ,מראש ובכתב ,על
שינוי במספר המטבעות שיונפקו .בין שלושת המטבעות שינפיק הבנק )לכל הפחות(
כאמור יהיו כלולים ,לפי שיקול דעת הבנק ,מטבעות זיכרון ,מטבעות מיוחדים,
פריטים נומיסמאטיים ו/או פריטי אספנות אחרים מתחום המטבע ,שהחליט הבנק
לשווקם לציבור.

.3.4

על אף האמור לעיל ,החברה מצהירה ,כי היא מודעת לכך שאישור הנפקת המטבעות
כרוך בהליכים סטטוטוריים ,הכוללים ,בין היתר :קבלת המלצת הוועדה לתכנון
שטרי כסף ,מעות ומטבעות זיכרון ,קבלת קביעת ואכרזת הנגידה בדבר פרטי
המטבעות ,אישור פרטי המטבעות על ידי המועצה המנהלית של בנק ישראל ,אישור
פרטי המטבעות על ידי ממשלת ישראל ופרסום פרטי המטבעות ברשומות .החברה
מצהירה עוד ,כי היא יודעת ,שלא ניתן להתחיל במכירת המטבעות עד אשר הושלמו
כל ההליכים הנ"ל ,וניתן אישור הבנק לעשות כך .עוד מצהירה החברה ,כי ידוע לה
שלבנק אין שליטה על קבלת האישורים הסטאטוטוריים מגופים ציבוריים אחרים
ועל כן ,לא יראו באי עמידת הבנק במועדים שנקבעו כאמור ,לכשעצמה ,לרבות בשל
היעדרם של אישורים סטטוטוריים ,משום הפרה של איזו מהתחייבות הבנק,
והחברה לא תהיה זכאית לפיצוי כלשהו בגין אי עמידה במועדים לעיל.
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.3.5

הבנק רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להוציא לציבור מזמן לזמן גם פריטים
נומיסמאטיים נוספים שהינם הילך חוקי בישראל וכן פריטי אספנות אחרים מתחום
המטבע שהחליט לשווקם לציבור .הבנק אינו מתחייב להוציא לציבור כמות
מינימאלית של פריטים נומיסמאטיים ו/או פריטי אספנות נוספים שכאלו ,או
להוציאם כלל ,והכל בהתאם לקבוע בסעיף  10להסכם.

.3.6

בכפוף להוראות חוק בנק ישראל ,החברה תהיה אחד המשווקים של המטבעות,
שאיננה משווק בלעדי .אין באמור כדי לפגוע בזכותו של הבנק להחזיק במטבעות,
בפריטים נומיסמאטיים ובפריטים אחרים בכמות שיבחר ,ולמסרם ללא תמורה או
בתמורה ,לעובדיו או לכל אדם אחר ,וכן להתקשר בהסכמים זהים או דומים להסכם
זה עם משווקים נוספים ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

 .4הסכמה בדבר ייצור המטבע
.4.1

החליט הבנק להוציא מטבע ,בין ביזמתו ובין בתשובה ליזמת החברה או ליזמה של
משווק אחר ,יודיע הבנק על כך לחברה ,ויפרט בהודעה את פרטי ההנפקה ,כולל נושא
המטבע ,עיצובו ,ערכו הנקוב ,מידותיו ,צורתו ,תרכובתו ,איכות הגימור )רגיל/קשוט(,
מספר המהדורות השונות ,הכמות בהנפקה ראשונית אשר לאחריה יוטבעו רק
כמויות נוספות ,עד להשלמת הכמות המרבית ,והכמות המרבית להנפקה בכל
מהדורה.

.4.2

עם קבלת ההודעה כאמור בסעיף  4.1לעיל תפרט החברה לבנק את הכמות הראשונית
שהיא מבקשת לקבל מכל סוג וכל מהדורה של מטבע ,בהתאם למנות המפורטות
בסעיף  5.4להלן .תשובת החברה כאמור תהווה קיבול להודעת הבנק .היה והביקוש
למטבעות ,כפי שיימסר לבנק על ידי המשווקים השונים ,יעלה על הכמות המונפקת
על ידי הבנק ,בכל מטבע ו/או מהדורה ,יקבל כל משווק את חלקו היחסי מתוך
הכמות שהנפיק הבנק בפועל.

.4.3

הבנק יפרט ,בהודעה נוספת לחברה ,את המועד הצפוי לאספקת המטבעות לחברה
ואת המועד אשר לפניו לא תחל החברה במכירת המטבעות ,וכן את העלות המשוערת
הכוללת של המטבעות שימסרו לחברה .הודעת הבנק לחברה תציין את הנתונים
הנחוצים לחישוב עלות המטבעות שהוזמנו עבור החברה ,לעניין סעיף  6להלן.

.4.4

עם קבלת ההודעה הנוספת ,כאמור בסעיף  4.3לעיל ,תאשר החברה את קבלת הודעת
הבנק .הודעות הבנק על כל האמור בהן ,הודעות החברה וכן תמורת המטבעות כפי
שתקבע על ידי הבנק יהוו חלק מהסכם בין החברה לבין הבנק באשר לייצור המטבע
ומכירתו לחברה )להלן" :הסכם המכירה"(.

.4.5

התנאים הכלליים של הסכם מסגרת זה יחולו על הסכם המכירה ,אלא אם נקבע
מפורשות אחרת בהסכם המכירה .בכל סתירה שתתקיים בין הודעות הבנק )לפי
סעיפים  4.1ו 4.3 -לעיל( לבין אישורי החברה )לפי סעיפים  4.2ו 4.4 -לעיל( ,תכריע
הודעת הבנק.

 .5ייצור ומסירת המטבעות לחברה
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.5.1

ידוע לחברה ,כי הבנק אינו מייצר את המטבעות בעצמו ,אלא מזמינם מספקים
אחרים ,בישראל או מחוצה לה ,בהתאם לבחירתו ולשיקול דעתו הבלעדי )להלן:
"הספקים"( .כן ידוע לחברה ,כי מדיניות הבנק היא שהטבעת המטבעות תתבצע ,ככל
הניתן ,במיטבעות מובילות מחוץ לישראל ,אשר אושרו על ידי הבנק.

.5.2

הבנק יפעל באופן סביר כדי להביא לייצור המטבעות שהוזמנו ומסירתם לחברה
במשרדי הבנק בירושלים )להלן" :משרדי הבנק"( ,בהתאם להוראות סעיף  4.3לעיל.

.5.3

נגרם לחברה נזק ישיר כתוצאה מהפרת התחייבות של אחד מהספקים כלפי הבנק,
שאינה תוצאה של כח עליון ,והוכיחה החברה להנחת דעתו של הבנק ,קיומו של נזק
כאמור ,יפעל הבנק באמצעים סבירים כדי להיפרע מאותו ספק ,ויעביר לחברה את
סכומי הפיצוי שקיבל ,בניכוי הוצאותיו ונזקים שספג .החברה מתחייבת שלא לתבוע
ישירות ספק כלשהו של הבנק.

.5.4

עד לתום הרבעון השלישי של כל שנה קלנדארית תמסור החברה לבנק ,בכתב ,בקשה
המפרטת את הכמויות הנוספות המבוקשות על ידה מכל מהדורה של כל מטבע
שהותר לשיווק ומכל מטבע אשר תוכנן להנפקה במהלך השנה העוקבת ,לצורך
שיווקם לציבור )להלן" :בקשה להזמנת מטבעות שנתית"( .יובהר ,כי כל בקשה
להזמנת מטבעות שנתית תהא במנות של  200מטבעות לפחות ,בכל מטבע ממתכת
מסוג כסף; ובכמויות של  100מטבעות לפחות ,מכל מטבע ממתכת מסוג זהב ,וזאת
עד להגעה לכמות המרבית להנפקה שאושרה על ידי הבנק )כאמור בסעיף  4.1לעיל(.
הבנק יפעל על מנת לנסות ולהיענות לבקשה להזמנת מטבעות השנתית של החברה.
היה והביקוש למטבעות ,כפי שיימסר לבנק על ידי המשווקים השונים ,יעלה על
הכמות המונפקת על ידי הבנק ,בכל מטבע ו/או מהדורה ,יקבל כל משווק את חלקו
היחסי מתוך הכמות שהנפיק הבנק בפועל.

.5.5

החברה תהא רשאית לבצע הזמנת מטבעות נוספת ,לצורך קבלת מטבעות נוספים
במהלך השנה ,במנות ובתנאים המפורטים בסעיף  5.4לעיל ,ואולם ידוע לחברה כי
הענות הבנק לבקשה שכזו ,במהלך השנה ,תהא מותנית ביכולותיו של הבנק ושל
הספקים להיענות לבקשה.

.5.6

בשנה הקלאנדרית האחרונה שלפני תום ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,הבנק יהא
רשאי שלא להיענות לבקשת החברה לקבלת כמויות נוספות של מטבעות.

.5.7

לצורך ייצור המטבעות ,הבנק ינחה את הספקים לקנות אסימונים באיכות מעולה
בלבד )(Mirror finish first quality blanks for striking proof quality coins
במחירי השוק של מתכות הזהב ו/או הכסף.

.5.8

מחירי המתכות יחושבו בהתאם להסכמים שבין הבנק והספק ,על בסיס משקל
המתכת היקרה במטבעות שיתקבלו ,ומחירי המתכות בLME fixing commodity -
) prices (cash officialביום הרכישה .הבנק יפעל באופן סביר על מנת לקנות
באמצעות הספקים את המתכות במחירי השוק בעת הקניה ,אך לא יהיה אחראי
כלפי החברה להשגת מחיר כלשהו.
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מסירת המטבעות לחברה תתבצע במשרדי הבנק ,ובלבד שהחברה עמדה בכל

.5.9

התשלומים שנדרשה לשלם לבנק טרם מועד המסירה .ידוע לחברה כי משך הזמן
הצפוי ממועד קבלת בקשת החברה להזמנה של מטבעות ועד למועד מסירתם של
מטבעות אלו לחברה ,במשרדי הבנק הנו  5חודשים.
.5.10

בעת מסירת המטבעות ,תבדוק החברה את המטבעות במשרדי הבנק ותאשר ,בכתב,
כי מצאה את כל המטבעות שנמסרו לידה שלמים וראויים למכירה על ידה.

.5.11

היה ויקבע על ידי הבנק בהתאם לשיקול דעתו ,כי נמצאו בבדיקת המטבעות פגמים
משמעותיים ,יישארו המטבעות בחזקת הבנק .מובהר ,כי החברה לא תשלם עבור
מטבעות אלו ,כאמור בהסכם מסגרת זה.

.5.12

עד לפירעון מלא של כל התשלומים בגין המטבעות ,לשביעות רצונו המלאה של הבנק,
הבעלות במטבעות תישמר בידי הבנק.

 .6עלות המטבעות
.6.1

החברה תשלם לבנק את עלות המטבעות שתקבל מהבנק בהתאם לקבוע בהסכם
)להלן" :עלות המטבעות"( .ככל שיתבקש לעשות כן ,הבנק יעביר לחברה חשבון
מפורט בדבר עלות המטבעות בצירוף העתקי החשבונות שיקבל מהספק ,והחברה
רשאית לדרוש פירוט לחשבון זה .לעניין זה המונח "עלות המטבעות" יכלול את
המרכיבים הבאים:
.6.1.1

ערכם הנקוב של המטבעות שקיבלה החברה לשווק.

.6.1.2

עלות המתכת של המטבעות שקיבלה החברה לשווק שנקנתה על ידי הספק
בהנחיית הבנק לצורך ייצור המטבעות )כלומר המחיר ששילם הבנק בפועל
לספק עבור המתכת(.

.6.1.3

עלות הייצור של המטבעות שקיבלה החברה לשווק ,שתכלול ,בין היתר ,את
חלקם היחסי של המטבעות בכל התשלומים ששולמו לאומנים ,לספקים,
למלווים ,להובלה ,לאחסנה מאובטחת ,למאבטחים ולמבטחים ,תשלומי
מכסים ,מסים והיטלים כלשהם המוטלים על יבוא המטבעות ועל מכירתם,
לרבות מס ערך מוסף ,וכן כל הוצאה אחרת ששילם הבנק בקשר לייצור,
שינוע ,אחסון ואספקת המטבעות.

.6.2

החברה תשלם לבנק ולמשרד האוצר תשלום נוסף בשיעור של  4%מעבר ל"עלות
המטבעות" המפורטת בסעיפים  6.1.1עד  6.1.3לעיל .עלות המטבעות בתוספת תשלום
זה יהוו את העלות הכוללת עבור רכישת המטבעות מהבנק )להלן" :תמורת
המטבעות"(.

.6.3

הודיע הבנק לחברה ,כי יימסרו על ידו רק חלק מכמות המטבעות שביקשה החברה
לקבל ,תחושב תמורת המטבעות העומדים למסירה ,ביחס לכמות שנמסרה בלבד.

.6.4

כל התשלומים אותם תשלם החברה לבנק ,כאמור לעיל ,יהיו בשקלים חדשים.
במידה והבנק נשא בתשלומים כלשהם במטבע חוץ ,תשלם החברה לבנק את

6

התשלומים ששילם לפי ערכם בשקלים חדשים ,לפי השער היציג שפורסם על ידי
הבנק לאחרונה לפני מועד ביצוע התשלום על ידו .היה והתשלומים שולמו במטבע,
ביחס אליו לא פרסם הבנק שער יציג ,יחושב ערך המטבע לפי שער הסגירה האחרון
של אותו מטבע ביחס לדולר של ארצות הברית ,כפי שפורסם במערכת בלומברג ,לפני
יום התשלום בפועל על ידי הבנק ,והסכום שיתקבל יומר לאחר מכן לשקלים חדשים
בהתאם לאמור לעיל.
.6.5

החברה תשלם לבנק כל תשלום שהיא חבה בגינו ,לא יאוחר מארבעה עשר ) (14ימים
מיום הצגת בקשת תשלום על ידי הבנק ,אולם בכל מקרה תשלם את מלוא התמורה
עבור המטבעות שימסרו לידיה ,טרם העברתם לידיה.

.6.6

פיגרה החברה בתשלום כלשהו על פי ההסכם ,יתווספו לסכום לתשלום הפרשי
הצמדה וריבית ,כמשמעותם בסעיף  1לחוק פסיקת ריבית והצמדה ,התשכ"א.1961 -
מובהר בזה ,כי בשל פיגור החברה בתשלום שהבנק נשא במטבע חוץ ,יתורגם הסכום
לשקלים כאמור בסעיף  6.3לעיל ,על פי שערי המטבע כאמור שם ,ויישא הפרשי
הצמדה וריבית כאמור בסעיף זה ,מיום זה ואילך.

.6.7

בנוסף על האמור דלעיל ,רשאי הבנק להורות לחברה לשלם את תמורת המטבעות או
חלק ממנה ,באופן ישיר למי מהגורמים המהווים חלק מעלות הנפקת המטבע כאמור
בסעיפים  6.1.2ו 6.1.3-לעיל ,בהתאם לחשבון שיועבר ישירות לחברה ובמטבע החוץ
הנקוב בו .החברה תשלם את התשלומים כאמור תוך שבעה ) (7ימים מהוראת הבנק;
היה והחברה לא תישא במלוא התשלום במועדו ,יישא הבנק בתשלום ויחייב את
החברה בגינו כמפורט לעיל.

 .7פרסום כמויות סופיות
.7.1

הבנק יהיה רשאי לקבוע ,שלוש ) (3שנים לפחות לאחר מסירת המטבע הראשון בכל
הנפקה ,לאחר התייעצות עם החברה ,או לחלופין מוקדם יותר לפי בקשת החברה
ובהסכמת הבנק ,את הכמויות הסופיות של ההנפקה .כמויות סופיות לעניין זה הן סך
כל המטבעות שנמכרו לציבור ,לבנק ,ואלו שנותרו בידי החברה )מובהר ,כי הכמויות
הסופיות אינן כוללות מטבעות שנמסרו להשחתה( )להלן" :הכמויות הסופיות"(.
יובהר ,כי המטבעות שנותרו בידי החברה מעבר לכמויות הסופיות לא ישווקו בשום
אופן לציבור הרחב.

.7.2

מטבעות עודפים על הכמויות הסופיות שנקבעו ,יושבו לבנק על ידי החברה ,לא יאוחר
משבועיים מיום דרישת הבנק ,ועל מטבעות אלו יחול סעיף  8להלן.

.7.3

הבנק יפרסם לציבור את הכמויות הסופיות של המטבע.

 .8השחתת מטבעות בתום מועד השיווק
הודיע הבנק לחברה כי תם מועד שיווקו של מטבע ,כאמור בסעיף  7.1לעיל ,תהא החברה
רשאית למכור לבנק במכירה חוזרת מטבעות שנותרו בידה ,וזאת לשם השחתתם .על
המכירות החוזרות יחולו הכללים הבאים:
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.8.1

הבנק ישחית את המטבעות ויחזיר את המתכות לידי החברה ,בצירוף אישור בכתב
בדבר ההשחתה .הבנק יגבה מן החברה את ההוצאות שנשא בגין השחתת המטבעות.

.8.2

תוך ארבעה עשר ) (14ימים מיום ההשחתה ,ישלם הבנק לחברה את ערכם הנקוב של
המטבעות ,על ידי תשלום היתרה לאחר קיזוז הוצאות הבנק בגין ההשחתה שביצע
כאמור בסעיף .8.1

.8.3

היה והחברה הביעה נכונות לכך רשאי הבנק בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,להסמיך
את החברה לבצע את השחתת המטבעות הנותרים על ידה ו/או על ידי מי מטעמה
אשר יאושר על ידי הבנק מראש ובכתב.

 .9הנפקה נוספת
לא תתאפשר הנפקה נוספת של מטבעות שהונפקו ,מעבר לכמויות הסופיות שפורסמו על ידי
הבנק בהתאם לקבוע בסעיף  7.3לעיל.
 .10פריטים נומיסמאטיים ופריטי אספנות נוספים מתחום המטבע
.10.1

הבנק יהיה רשאי להחליט ,על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,על הוצאת פריטים
נומיסמאטיים נוספים לציבור ,שהינם הילך חוקי בישראל ועל פרטי כל הוצאה
כאמור .הבנק יהא רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ליתן לחברה לשווק
פריטים נומיסמאטיים כאמור ,בכפוף לאמור בסעיף  3.5לעיל ובכפוף לחתימת הסכם
מכירה פרטני בין הבנק והחברה לעניין פריטים אלו.

.10.2

הבנק יהיה רשאי להחליט ,לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,על הוצאת פריטי
אספנות נוספים מתחום המטבע לציבור ,ועל פרטי כל הוצאה כאמור .הבנק יהא
רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ליתן לחברה לשווק פריטים אלו ,בכפוף
לאמור בסעיף  3.5לעיל ובכפוף לחתימת הסכם מכירה פרטני בין הבנק והחברה
לעניין פריטים אלו.

.10.3

מבלי לגרוע מסמכויותיו של הבנק לפי סעיפים  10.1ו 10.2 -לעיל ,החברה תהיה
רשאית להציע לבנק נושאים להוצאת פריטים נומיסמאטיים נוספים שהינם הילך
חוקי בישראל ופריטי אספנות נוספים מתחום המטבע .הצעת החברה בעניין תהיה
מפורטת ככל הניתן .מובהר ,כי הבנק אינו מחויב להיעתר להצעות החברה כאמור.

.10.4

על הוצאת הפריטים הנומיסמאטיים ופרטי האספנות הנוספים יחולו ,בשינויים
הנדרשים ,כל הוראות הסכם זה וכן הוראות הסכמי המכירה הפרטניים שיחתמו
לצורך שיווקם .במסגרת הסכמי המכירה הפרטניים ייקבעו ,בין היתר ,גם עלות
הפריטים לחברה והתמורה שהחברה תידרש לשלם עבורם לבנק ישראל ולמשרד
האוצר.

.10.5

למען הסר כל ספק ,הבנק אינו מתחייב להוציא כמות מינימאלית של פריטים
נומיסמאטיים או פרטי אספנות נוספים ,או להוציאם כלל.
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 .11שיווק המטבעות על ידי החברה
.11.1

החברה מתחייבת לשווק את המטבעות ,בישראל ומחוצה לה ,תוך שמירה על כבוד
המטבעות והבנק ובשאיפה להביא למכירתם בתפוצה הולמת בישראל ובעולם כולו,
ובהתאם להוראות החוק ולדרישות הבנק ,לרבות בעניין מחירו לצרכן של המטבע.

.11.2

החברה תהא רשאית לפרסם ולמכור את המטבעות בכל אמצעי נאות והולם לפרסום
מטבעות ,לרבות באמצעות אתר אינטרנט ייעודי.

.11.3

החברה תהא רשאית לשווק ולמכור את המטבעות גם באמצעות חנויות החברה
בישראל ו/או מחוץ לה .היה ובחנויות אלו משווקת החברה גם פריטים נוספים,
שאינם מונפקים על ידי הבנק ,תוודא החברה ,כי קיימת הפרדה ברורה ומוחלטת בין
פריטים אלו ובין הפריטים המשווקים על ידה עבור הבנק מכוח הסכם זה ,לשביעות
רצונו של הבנק.

.11.4

החברה תהא רשאית לשווק ולמכור את המטבעות גם באמצעות חתימה על הסכמי
שיתוף פעולה עם מפיצי משנה ומפיצים בינלאומיים ,בכפוף לאמור בסעיף  28להלן.
המטבעות שימכרו באמצעות מפיצים אלה יהיו חלק מהכמויות הסופיות כפי
שיפורסמו על ידי הבנק.

.11.5

החברה תהא רשאית לשווק ולמכור את המטבעות גם באמצעות השתתפות בכנסים
מקצועיים ,תערוכות ותחרויות בינלאומיות מובילות .שיווק המטבעות כאמור בסעיף
זה יעשה לאחר קבלת אישור הבנק ,מראש ובכתב.

.11.6

בכל פרסומי החברה לצורך שיווק המטבעות תציין החברה ,כי המטבעות מונפקים על
ידי הבנק.

.11.7

החברה תהיה רשאית לפרסם בהודעה מוקדמת ,לרבות בעלון למנויים ו/או בהודעה
למנויים ,פרטים אודות הנפקת מטבע עתידי ,אולם זאת רק לאחר קבלת אישור לכך,
מראש ובכתב ,מהבנק .בכל פרסום כאמור יצוין ,כי הנפקת המטבע טעונה קבלת
אישורים סטטוטוריים שטרם התקבלו.

.11.8

החברה לא תחל בשיווק ,פרסום ומכירת מטבעות ,אלא לאחר שקיבלה אישור בכתב
מהבנק ,כי המטבע פורסם ברשומות והינו הילך חוקי.

.11.9

החברה תוודא כי כל פרסומיה השונים בדבר המטבעות ,האריזות ,ויתר האמצעים
לשיווק וקידום המכירות של המטבעות פריטים נומיסמאטיים ,ופרטי אספנות
נוספים מתחום המטבע נעשים תוך שמירה על כבוד המטבעות והבנק ,ובהתאם
להוראות החוק ולדרישות הבנק.

 .11.10החברה מתחייבת להציע למכירה את כל המטבעות ,הפריטים הנומיסמטים ופריטי
האספנות מתחום המטבע שיחליט הבנק על שיווקם לציבור .סירוב החברה לשווק
מטבעות ,פריטים נומיסמאטיים ,ופרטי אספנות נוספים מתחום המטבע ,בהתאם
לדרישת הבנק ,תהווה הפרה יסודית ועילה לביטול ההסכם וחילוט הערבות
)כהגדרתה בסעיף  20להלן( במלואה או בחלקה.
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 .12התחייבויות החברה
.12.1

החברה מתחייבת לבצע את התחייבויותיה בהתאם לדרישות כל דין ,בהתאם
להסכמים הנוספים עליהם חתמה עם הבנק ובהתאם להוראות הסכם זה.

12.2

בגין איחור בתשלומי החברה לבנק ,תשלם החברה הפרשי הצמדה וריבית חשב כללי
פיגורים מהיום שנועד לביצוע התשלום ועד יום ביצוע התשלום בפועל.

12.3

החברה מסכימה ומתחייבת ,כי איחור של יותר מ 30 -ימים בתשלום יחשב כהפרה
יסודית של תנאי ההתקשרות אשר תקנה לבנק ולמשרד האוצר )כל אחד לחוד( את
הזכות לבטל את ההתקשרות בהסכם זה ואת זכות השיווק ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
של כל אחד משני הגופים.

.12.2

החברה תשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם משרד האוצר ו/או
מטעם הבנק ומטעם כל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי מי מהם לעניין בדיקת
התשלומים לבנק בגין כל תקופת ההתקשרות .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית
ועילה לביטול ההסכם וחילוט הערבות )כהגדרתה בסעיף  20להלן( במלואה או
בחלקה.

.12.3

החברה מצהירה ,ומאשרת ,שברשותה כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים לצורך
ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה ,והיא מתחייבת לקיים כל הוראה שבדין או של
כל רשות מוסמכת ,בכל הקשור בביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה.

.12.4

החברה מצהירה ,ומאשרת ,כי לכל אורך תקופת ההסכם תעמוד בכל דרישות הסף
שנקבעו על ידי הבנק ומשרד האוצר לצורך קבלת אישור שיווק למטבעות ,כנדרש
לצורך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה.

.12.5

החברה תהיה בקשר מתמיד עם מנהל מחלקת המטבע בבנק ו/או עם כל עובד אחר
של הבנק אשר הוסמך על ידו לכך ,ותעבוד עמו בתיאום מלא.

.12.6

החברה מתחייבת ,כי תפעל בשיווק המטבעות ,ובביצוע העבודות ככלל ,בנאמנות
ומתוך כוונה להגדיל את כמות המטבעות המשווקים ,תקדיש לכך את מירב מאמציה
ותימנע מכל פעולה שתכליתה העלאת מחירים באופן מלאכותי לרבות באמצעות
עיכוב מכירות וכן תימנע מכל פעולה ספקולטיבית אחרת.

.12.7

אם וככל שלצד החברה יפעלו משווקים אחרים ,החברה תמנע מכל תיאום מולם
בנושאי שיווק או מחירים או בכל נושא אחר שקשור בפעילותם כמשווקים של
המטבעות.

 .13דיווח ובקרה
.13.1

החברה מתחייבת לאפשר לבנק ולמשרד האוצר )יחד וכל אחד לחוד( לערוך ביקורות
חשבונאיות וביקורות אחרות בחברה ,לרבות בדיקת תהליכי הייצור שנמסרו לחברה
או כל תהליך רלוונטי אחר ,בין אם בעצמו ובין אם על ידי מי מטעמו ,ובכלל זה
תעביר החברה מסמכים או כל מידע רלוונטי אחר שיידרש על ידי הבנק.
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.13.2

החברה מתחייבת להעביר לבנק ,לפי דרישתו ,את הדו"חות הכספיים שלה וכן
דיווחים שוטפים שונים ,לרבות דיווחים ודו"חות אודות מכירת המטבעות
והתשלומים שהועברו לבנק מכוח אישור השיווק .עוד מתחייבת החברה להעביר
לבנק כל מידע רלוונטי אחר שתתבקש ,לרבות מידע אודות עמידת החברה בתנאי
הסף הנדרשים לצורך שיווק המטבעות ,ומידע אודות מבנה השליטה והבעלויות
בחברה ,וזהות השולטים בה .למען הסר ספק ,סעיף זה אינו גורע מהוראותיו של
סעיף  17.8להלן ,אשר הוראותיו יחולו על מידע הנמסר לפי סעיף קטן זה.

.13.3

החברה מתחייבת להעביר לבנק ,אחת לשנה קלנדרית ועד לתום הרבעון הראשון של
כל שנה ,דיווח כמותי מרוכז ,חתום על ידי מנהל רלוונטי ורו"ח של החברה ,אודות
סך רכישות המטבעות של לקוחות במהלך השנה שחלפה .דיווח החברה יכלול לכל
הפחות ,את השדות הבאים :שם הלקוח/הרוכש ,כתובת הדואר האלקטרוני של
הלקוח/הרוכש ,כתובת הדואר של הלקוח/הרוכש או הכתובת/המקום בו ביקש לקבל
את המטבעות שרכש ,פירוט המטבעות שרכש הלקוח/הרוכש במהלך השנה שחלפה
)מכל סוג( הכולל את :שם המטבעות שנרכשו ,תאריך כל רכישה ,סוג המטבעות,
המספר הקטלוגי של כל סוג מטבע ,ומספר המטבעות שנרכשו מכל סוג.

.13.4

למען הסר ספק יובהר כי כל המידע אשר יימסר לבנק מכוח סעיף  13.3לעיל יהיה
קניינו של הבנק והבנק יהיה רשאי לעשות בו שימוש לכל מטרה ,לרבות בהליך עתידי
לבחירת משווקים למטבעות בהנפקתו.

 .14אחריות
.14.1

החברה תהא האחראית הבלעדית כלפי הבנק לביצוע העבודות ,טיבן ,רמתן ואיכותן.

.14.2

מבלי לגרוע מאחריותה על פי כל דין ,החברה תהיה אחראית בגין כל נזק או אובדן
מכל מין וסוג ,שייגרמו עקב ביצוע העבודות וכל התחייבויותיה על פי הסכם זה או על
פי כל דין ,או בקשר עימן ,לחברה ,לבנק ו/או לכל אדם ו/או לרכושו ,ואשר הנפגע
זכאי לפיצוי בגינם על פי כל דין .החברה תנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת
נזקים כאמור.

.14.3

החברה תהא אחראית על פי דין לכל מעשה או מחדל מקצועי ,טעות או השמטה בגין
כל פעולה שתעשה על ידה ו/או על ידי מי מטעמה בקשר עם ביצוע העבודות נשוא
הסכם זה.

.14.4

למען הסר ספק מובהר בזה ,כי החברה תהיה אחראית לכל נזק לגוף ו/או רכוש מכל
מין וסוג ,שייגרם לעובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ההסכם.

.14.5

מוסכם ומוצהר במפורש ,כי על הבנק לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא
כלפי החברה בשל נזק הנגרם לה מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
גם נזק עקיף ונזק תוצאתי ,למעט נזק ישיר שנגרם על ידי הבנק במתכוון.

.14.6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,החברה תעשה כל שביכולתה ותנקוט בכל האמצעים
הנדרשים למניעת נזקים כאמור בסעיף זה.
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.14.7

החברה תפצה ותשפה את הבנק ואת הבאים מטעמו ,וזאת תוך ארבעה עשר )(14
ימים ממועד קבלת דרישתו הראשונה של הבנק בכתב בעניין ,בשל כל חבות אשר
תקום מכוח אחריות החברה על פי הוראות סעיפים  14.3 -14.1לעיל ובגין כל סכום
שייפסק בפסק דין סופי כנגד הבנק בקשר עם כל נזק ,אבדן או הפסד כאמור שהבנק
יחוב בו )לרבות על פי הסדר פשרה ,ובלבד שתינתן הסכמת החברה לכל הסדר פשרה
כאמור( ,ולרבות סכומים אשר יוצאו על ידי הבנק בגין התגוננות מפני אחריותו
הנטענת בגין כל נזק ,אבדן או הפסד כאמור ,ובלבד שהבנק )א( עדכן את החברה
סמוך ככל האפשר לאחר קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק ,אבדן או הפסד
כאמור; )ב( אפשר לחברה לנהל הגנה למול כל תביעה ו/או דרישה בגין כל נזק ,אבדן
או הפסד כאמור ,בהתאם לעקרונות כל דין.

 .15ביטוח
.15.1

להבטחת אחריות החברה כאמור לעיל ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה,
מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת
אחריות שבדין כלפיה בקשר לעבודות ,ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותה
כאמור לפי שיקול דעתה ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס
האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:
"טופס האישור על קיום ביטוחים"(.

.15.2

המועד חתימת הסכם זה וכתנאי מתלה לכניסתו ,ובכל יום שנה לחתימת הסכם זה,
תמציא החברה לבנק אישור על קיום ועריכת הביטוחים ,חתום בידי מבטחי החברה
המורשים בישראל .אי מסירת האישור החתום במועדו תהווה הפרה יסודית של
הסכם זה ועילה לביטולו.

.15.3

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום
ביטוחים לבנק לא יהוו אישור כלשהו מהבנק על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות החברה על-פי
הסכם זה או על-פי כל דין.

.15.4

החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תישא בדמי ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

.15.5

החברה לבדה תהיה אחראית לנזקים ,אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל
של החברה ו/או הפועלים מטעמה ,לרבות קבלנים מבצעי השירותים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו
משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי החברה תהיה אחראית לנזקים בלתי
מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה
בפוליסות.

.15.6

החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי
לפגוע בכלליות האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות
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בפוליסות הביטוח .ולדרישת הבנק לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח
בעת הצורך.
.15.7

הפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות הבנק ,תהיה החברה
אחראית לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי הבנק על כל
נזק כספי ו/או אחר שיגרם לה עקב זאת.

 .16תקופת ההתקשרות והפסקתה
.16.1

תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות נשוא ההסכם תחל במועד חתימת ההסכם,
בהתאם ובכפוף למינויה של החברה על ידי שר האוצר ,בהסכמת הנגידה ,כמשווקת
המטבעות.

.16.2

הצדדים יהיו רשאים ,מכל סיבה וללא תנאים מוקדמים ,להודיע על סיום ההסכם
ו/או ביטול אישור השיווק ,בהודעה מוקדמת ,מראש ובכתב ,שתימסר בהתראה של
שנים עשר ) (12חודשים מראש.

.16.3

על אף האמור בסעיפים  16.1ו 16.2 -לעיל ,ראה הבנק ,לפי שיקול דעתו ,כי החברה
אינה מבצעת את העבודות באיכות ובמועדים הנדרשים ,אינה עומדת עוד בדרישות
הסף הנדרשות לשיווק המטבעות או שהיא עלולה שלא לעמוד בדרישות האיכות ו/או
המועדים של הבנק ,רשאי הוא ,בהודעה בכתב ומראש בת שלושים ) (30ימים לחברה,
להפסיק את ביצוע העבודות ולמסור את המשך ביצוען לאחר באופן זמני ו/או לבצעם
בעצמו ו/או להביא לידי גמר את ההסכם כולו ,אלא אם תיקנה החברה את ההפרה,
לשביעות רצונו המלאה של הבנק ,במהלך התקופה בה ניתנה לה במסגרת הודעה
מראש כאמור .החברה תסייע לבנק לבצע את האמור בסעיף זה ,ותשא בכל הוצאה
עודפת שתגרם לבנק עקב האמור.

.16.4

הפרה החברה אחת מהתחייבויותיה ,אשר נקבע על פי הסכם זה ,כי היא עולה כדי
הפרה יסודית של ההסכם זה ,רשאי הבנק להודיע לחברה על סיום ההסכם וביטול
אישור השיווק ,בהודעה בכתב .ביטול אישור השיווק יכנס לתוקפו בתוך שלושים )(30
יום ממועד הודעת הבנק כאמור )או בתוך תקופה קצרה יותר אם הדבר יהיה דרוש
למניעת נזק ממשי לבנק או למשרד האוצר(.

.16.5

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות הבנק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

.16.6

הודיע שר האוצר ,מכל סיבה שהיא ,על ביטולו של האישור שניתן על ידו לשיווק
המטבעות על ידי החברה ,יבוטל הסכם זה בד בבד עם ביטולו של האישור.

 .17שמירת סודיות
.17.1

על החברה ועל עובדיה חלה חובת סודיות והיא מתחייבת לשמור בסוד ולא להעביר,
להודיע ,למסור או להביא לידיעת אדם אחר או חבר בני אדם ,כל ידיעה אשר תגיע
אליה בקשר עם ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה .תשומת לב
החברה מופנית לסעיפים  91ו 118 -לחוק העונשין ,תשל"ז  ,1977 -שעניינם איסור
ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק
מבקר המדינה ,תשי"ח –  ,1958וכן הוראות חוק בנק ישראל בעניין.
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.17.2

החברה מתחייבת להביא לידיעת עובדיה חובה זו של שמירת הסודיות ,והעונש על אי
מילויה.

.17.3

החברה מתחייבת לחתום בעצמה ולהחתים את כל עובדיה העוסקים בביצוע
העבודות לבנק על פי הסכם זה ,על כתב התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח
המצורף כנספח א' להסכם זה .מובהר בזאת במפורש ,כי עובד שלא יחתום על טפסי
שמירת הסודיות לא יורשה לעבוד מטעם החברה בביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

.17.4

החברה מתחייבת להחזיק את כל המסמכים ,הנתונים והתוכניות הקשורים בביצוע
העבודות במקום מתאים ושמור ,ולעשות את כל הנדרש ,כדי שמסמכים או תכניות
הקשורים בביצוע העבודות ו/או בבנק לא יגיעו לידי מי שלא הוסמך לכך.

.17.5

החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל נתון ומידע שיגיע אליה מהבנק תוך כדי ביצוע
הסכם זה .מידע כאמור לא יועבר לאף גורם שלא אושר על ידי הבנק ולא יובא
לידיעתו בשום צורה שהיא .החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על
המידע כאמור ולמנוע את העברתו לצד שלישי .לפיכך ,מתחייבת החברה ,בין היתר,
להוביל או לקבל ולהחזיק )לפי העניין( את המידע שיימסר לה על ידי הבנק במקום
סגור ונעול ,תוך הפעלת תהליכי בקרה פנימיים לוידוא שמירת סודיות המידע כאמור.

.17.6

מובהר בזה ,כי הבנק רואה באמור חשיבות גדולה ,בין היתר בשל כך שהבנק חב
חובת סודיות כלפי גופים שונים המעבירים לו מידע על פי דין.

.17.7

החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק או בהתקשרות עימו ללא
אישור הבנק מראש ובכתב.

.17.8

הבנק מתחייב לשמור על סודיות המידע המתקבל מהחברה ופעילותה ,בכפוף
לעקרונות והוראות כל דין .סבר הבנק ,כי עליו לגלות מידע כאמור לכל גורם שהוא,
יודיע על כך לחברה בכתב  21יום מראש.

 .18רשימת מנויים
.18.1

לאחר חתימת ההסכם ,ומינויה של החברה על ידי שר האוצר ,בהסכמת הנגידה,
כמשווקת המטבעות ,יעביר הבנק לחברה העתק של רשימת לקוחות אשר רכשו
מטבעות ,כפי שזו נמסרה לו על ידי משווק המטבעות הקודם )להלן" :רשימת
המנויים"( .רשימת המנויים תהא רכוש הבנק ולחברה תינתן הזכות לעשות בה
שימוש לא בלעדי ,אך ורק במשך תקופת ההתקשרות.

.18.2

לאחר קבלת הרשימה מהבנק מתחייבת החברה לפעול לרישומה כמאגר מידע ולנהלה
בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-

.18.3

בתום כל שנה קלנדרית במהלך תקופת ההתקשרות וכן עם תום ההתקשרות )מכל
סיבה שהיא( תעביר החברה לבנק ,ללא תשלום ,פירוט של כל הלקוחות וכל מפיצי
משנה כהגדרתם להלן ,אשר רכשו מטבעות מהחברה במהלך השנה שחלפה .הפירוט
שתמסור החברה לבנק יכלול לפחות את הפרטים הבאים :שם הלקוח )שם פרטי ושם
המשפחה( פרטי הקשר עם הלקוח כפי שהם ידועים לחברה )ובכלל זאת :מספר
טלפון ,כתובת למשלוח דואר וכתובת הדואר האלקטרוני( ופירוט כל רכישותיו של
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הלקוח במהלך השנה שחלפה .המידע האמור יהיה רכוש הבנק .לא מסרה החברה את
המידע המפורט לעיל ,יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה.
.18.4

בתום תקופת ההתקשרות או בכל מקרה אחר של ביטול ההסכם מסיבה כלשהי,
יהיה הבנק רשאי לעשות במידע שקיבל על פי סעיף  18.3לעיל שימוש לפי צרכיו
ושיקול דעתו הבלעדי ובכלל זה יהיה רשאי להתיר את השימוש בה לצד שלישי
שיקבל את זכות השיווק של המטבעות.

.18.5

כל התחייבויות החברה על פי סעיף זה יבוצעו על ידה ללא תוספת תשלום.

 .19סיום ההתקשרות וטיפול במטבעות נותרים
היה ויבוטל ההסכם עם החברה מכל אחת מהעילות הנקובות בהסכם זה ,ו/או יגיע ההסכם
לקיצו ,ו/או יבוטל אישור השיווק שניתן לחברה ,תפעל החברה כדלקמן:
.19.1

החברה תשיב לידי הבנק ,על פי דרישת הבנק בכתב ,את כלל המטבעות שיוותרו
ברשותה ו/או ברשות מי מטעמה ו/או מטבעות שהועברו מהחברה למפיצי משנה
כאמור בסעיף  28לעיל )להלן" :המטבעות הנותרים"(.

.19.2

המטבעות הנותרים יושבו למשרדי הבנק ,תוך ארבעה עשר ) (14ימים מקבלת דרישת
הבנק בכתב ,באמצעות הובלה מאובטחת ,אלא אם הורה הבנק אחרת.

.19.3

בהשבת המטבעות הנותרים לידי הבנק ,ישיב הבנק לחברה ,את ערך המתכת ואת
הערך הנקוב של המטבעות בלבד )אשר בכל מקרה לא יעלו על מחיר השוק של
המטבעות( בקיזוז כל חוב בו חבה החברה לבנק.
ערך המתכת יחושב על בסיס משקל המתכת היקרה במטבעות שתשיב החברה לבנק,
בהתאם למחירי המתכות בLME fixing commodity prices (cash official) -
ביום השבת המטבעות לבנק .התשלום יועבר לחברה רק לאחר מסירת המטבעות
הנותרים לבעלותו המלאה של הבנק.

.19.4

מקום בו החברה ביצעה חלק מעבודות ההנפקה ,תשיב החברה לבנק את כל הכלים
ו/או הפריטים בהם נעשה שימוש לצורך הנפקת המטבעות ,המצויים ברשותה או
בידי צד ג' מטעמה )להלן" :עזרי הייצור"(.

.19.5

עזרי הייצור יושבו למשרדי הבנק תוך ארבעה עשר ) (14ימים מקבלת דרישת הבנק
בכתב ,באמצעות הובלה מאובטחת ,אלא הורה הבנק אחרת.

.19.6

החברה תעביר את רשימת המנויים המעודכנת לידי הבנק ,ללא תשלום ,על פי הוראת
הבנק ,כאמור בסעיף  18.3לעיל.

.19.7

כל התחייבויות החברה על פי סעיף זה יבוצעו על ידה ללא תוספת תשלום.

 .20ערבות
.20.1

במועד חתימת הסכם זה וכתנאי מתלה לכניסתו של הסכם זה לתוקף ,ובכל יום שנה
לחתימת הסכם זה ,החברה תמסור לבנק ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית
של בנק ישראלי להבטחת מילוי התחייבויות החברה על פי הסכם זה במלואן לרבות
תשלום התמורה לטובת משרד האוצר והבנק .הערבות תהא בסכום של 100,000
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ש"ח ,צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( ,מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם ,ובנוסח
כתב הערבות המצורף כנספח ג' להסכם זה )להלן" :הערבות"(.
.20.2

הערבות תישאר בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ולמשך שלושה ) (3חודשים
לאחר תום תקופת ההתקשרות .הבנק רשאי לדרוש מהחברה את הארכת הערבות,
בתנאי הערבות המקורית ,עד למועד שיקבע על ידו ,והחברה תמלא אחר דרישה זו.

 .21חילוט הערבות
.21.1

הבנק יהיה רשאי לחלט את הערבות ו/או את ערבות הנקובה בסעיף  20לעיל )להלן:
"הערבות"( ,כולה או חלקה ,לאחר מתן הודעה בכתב לחברה שבעה ) (7ימים קודם
לכן ,ובקרות אחד מהמקרים הבאים:

.21.1.1

לשם גביית הסכומים המגיעים לבנק לפי סעיפים  16 ,14 ,12 ,10 ,8 ,6ו19 -
לעיל או לשם גביית הפיצויים המוסכמים על פי סעיף  23להלן.

.21.1.2

לשם גביית הוצאות ונזקים שנגרמו לבנק עקב אי עמידת החברה
בהתחייבויותיה על פי סעיפי ההסכם ו/או בהתקיים אחד האירועים
הקבועים בסעיף  23להלן ,ולרבות לצורך ביצוע והבטחת ביצוע של כל
התחייבויותיה של החברה בקשר עם ביצוע העבודות.

.21.1.3

במקרה של אי המצאת ערבות חדשה ,היה והבנק החליט לחלט את הערבות,
כולה או חלקה.

.21.1.4
.21.2

בכל מקרה אחר של הפרת תנאי ההסכם על ידי החברה.

בכל מקרה של חילוט הערבות על ידי הבנק בגין אי מילוי התחייבויותיה של החברה
על פי הסכם זה ,מתחייבת החברה להמציא לבנק ,תוך שבעה ) (7ימים ממועד
החילוט ,ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה כאמור.

.21.3

חילוט הערבות לא ישחרר את החברה מקיום התחייבויותיה על פי הסכם זה ,אלא
אם הבנק הודיע לה על כך במפורש ובכתב.

.21.4

הסתיימה תקופת ההסכם ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד החברה בקשר עם ביצוע
העבודות על פי הסכם זה ,לא תוחזר לחברה הערבות כל עוד לא נתנה החברה ערובות
אחרות להנחת דעתו של הבנק לתשלום כל חיוב שיוטל עליה .לא המציאה החברה
ערובות כאמור ,תחולט הערבות והכספים יעוכבו בידי הבנק עד להכרעה סופית
)לרבות בדרך של פסק דין חלוט( באותה מחלוקת.

 .22העדר יחסי עובד מעביד
.22.1

החברה משמשת כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה ,ואין בינה לבין הבנק יחסי עובד
מעביד ו/או שליחות ו/או יחסי סוכנות מכל מין וסוג שהוא .אין לראות בכל זכות
שניתנה לבנק על פי הסכם זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות לחברה או לכל מי
שמועסק על ידה או מטעמה ,אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם
זה במלואן .בין החברה ו/או כל עובד המועסק על ידה ו/או על מי שפועל מטעמה ובין
הבנק אין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד.
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.22.2

החברה מצהירה ומאשרת ,כי ידוע לה שעליה בלבד חלה החובה ,וכי היא מתחייבת
לקיים לגבי עובדיה את כל האמור בחוקי העבודה ו/או בכל חוק אחר המקנה תנאים
סוציאליים וזכויות לעובדיו ואת כל האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ו/או צווי
הרחבה ,שהינם ו/או יהיו בעתיד ברי תוקף לגבי החברה ו/או עובדיה .החברה
מתחייבת למלא את חובותיה כלפי העובדים ,כאמור לעיל ,ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,תמלא את חובותיה על פי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז1987-
והתקנות לפיו .הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.22.3

עובדי החברה ימצאו תחת פיקוחה ,השגחתה ,ביקורתה ואחריותה של החברה בלבד.
החברה תישא ותשלם בעצמה ועל חשבונה את שכרם של עובדיה ושל המועסקים על
ידה ,וכן את כל תשלומי החובה ,ההפרשות וההוצאות הנלוות ,לרבות מס הכנסה,
ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום.

.22.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה מתחייבת לשפות את הבנק ,באופן מלא ומיידי,
בגין כל הוצאה שתיגרם לו אם ייקבע ,כי התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין
החברה ו/או מי מעובדיה או אם ייקבע ,כי הבנק יהא חייב בתשלום כלשהו לחברה
ו/או לעובדיה.

 .23סעיפים יסודיים ופיצוי מוסכם
.23.1

מוסכם ,כי סעיפים ,18.4 ,18.3 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,8.1 ,7.2 ,7.1 ,6 ,5.5 ,5.4 ,4
 21.2.,20 ,19ו 28 -להסכם זה הינם תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב
כהפרה יסודית המזכה את הבנק בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 100,000
ש"ח ,כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן )כללי( ,מהמדד הידוע בעת חתימת
הסכם זה ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לבנק ,וזאת מבלי לגרוע
מזכות הבנק לכל סעד ותרופה אחרים על פי כל דין.

.23.2

סכום הפיצוי המוסכם ,כאמור לעיל ,מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף
את הנזק המינימאלי שייגרם לבנק כתוצאה מהפרת התנאים של הסכם זה ואינו
תלוי בהוכחת נזק .סכום זה ניתן לקיזוז מכל סכום שיגיע לחברה מאת הבנק ,וכן
יוכל הבנק לחלט את הערבות ולגבות גם ממנה את סכום הפיצוי.

.23.3

תשלום הפיצויים או ניכויים מהסכומים המגיעים לחברה לא ישחררו את החברה
מקיום התחייבויותיה על פי הסכם זה.

.23.4

מבלי לגרוע מהאמור ,אם הפרה החברה את ההסכם הפרה יסודית ,יהיה הבנק זכאי,
בנוסף לפיצוי המוסכם ,לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים )תרופות בשל
הפרת חוזה( ,תשל"א –  ,1970ועל פי כל דין.

 .24הפרות
.24.1

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,האירועים הבאים ייחשבו כהפרה
של הסכם זה ויזכו את הבנק ,לאחר מתן התראה בכתב של ארבעה עשר ) (14ימים
מראש לחברה ,בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של
הפרה יסודית:
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.24.1.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי החברה ,כולם או חלקים מהותיים מביניהם ,והעיקול או הפעולה
האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  45יום ממועד ביצועם.

.24.1.2

אם ימונה מפרק ,נאמן או כונס נכסים על נכסי החברה ו/או עסקה או כל
חלק מהם ,או אם תוגש בקשה למינוי כאמור ,והמינוי או הבקשה לא בוטלו
תוך  45יום.

.24.1.3

הוגשה נגד החברה התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיה,
כולם או חלקם ,או שהחברה קיבלה החלטה על פירוק ,או אם החברה הגיעה
להסדר פשרה עם נושיה ,והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו
לחלוטין תוך  45יום.

.24.1.4

החברה נמצאת בקשיים עסקיים המעמידים בספק את יציבותה הכלכלית.

.24.1.5

שיווק המטבעות על ידי החברה לא נעשה באופן ההולם שיווק מטבעות שהם
הילך חוקי במדינת ישראל ,לרבות פגיעה בכבוד המטבעות והבנק.

.24.1.6

החברה לא עמדה בהתחייבויותיה לתשלום התמורה לבנק ולמשרד האוצר
כפי שנקבע במכרז ובהסכם זה.

.24.1.7

משרד האוצר יבטל את אישור החברה לשיווק מטבעות ,מכל סיבה שהיא.

.24.1.8

הבנק התרה בחברה שאין היא מבצעת את העבודות בצורה משביעת רצון
והחברה לא נקטה צעדים המבטיחים ,לדעת הבנק ,את תיקון המצב.

.24.1.9

הוכח להנחת דעתו של הבנק ,כי החברה הסתלקה מביצוע ההסכם.

.24.1.10

החברה לא מסרה לידי הבנק ערבויות ,כנדרש על פי הסכם זה.

.24.1.11

החברה הפרה התחייבות כלשהי כלפי הבנק ,שאינה התחייבות יסודית ,ולא
תיקנה את ההפרה בתוך שבעה ) (7ימים מיום שנדרשה על ידי הבנק לעשות
כן.

.24.1.12

אם יתברר ,כי הצהרה כלשהי של החברה שניתנה בקשר עם הסכם זה או עם
הליך אישור בקשת השיווק אינה נכונה או שהחברה לא גילתה עובדה
מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת הבנק להתקשר עמה בהסכם.

.24.1.13

השליטה בחברה הועברה בלא אישור מוקדם של הבנק.

.24.1.14

הוגש נגד החברה כתב אישום בגין עבירה שהיא פשע ,עבירה שיש עמה קלון
ועבירות נגד הרכוש ,או הוגש נגד דירקטור או נושא משרה בכיר בחברה כתב
אישום כאמור או נפסק בבית משפט ,כי דירקטור או נושא משרה בכיר
בחברה פעל תוך הפרת חובת זהירות או חובת אמונים ,כלפי החברה או כלפי
חברת אחרת ,והכל אם אותו נושא תפקיד לא הושעה מתפקידו.

.24.1.15

החברה הרחיבה את תחומי פעילותה לתחומים חדשים ,שאין להם קשר
לפעילותה הקודמת ,או הקימה חברות בנות כלשהן הנוגדות את תחומי
פעולתה הנוכחיים ,בלא אישור מוקדם של הבנק.
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 .25קיזוז ושיפוי
.25.1

הבנק רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו ו/או למשרד האוצר מהחברה
לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו ,מכל סכום המגיע לחברה מהבנק ,והחברה מוותרת
מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

.25.2

איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהבנק רשאי לעשותו לפי הסכם זה ,ו/או בשימוש
בזכות כלשהי הנתונה לבנק לפי הסכם זה ,לא יראו כויתור על הזכות אלא אם ויתר
הבנק על כך במפורש.

.25.3

מובהר בזאת במפורש ,למען הסר כל ספק ,כי לחברה אין ולא תהיה כל זכות לעכב
את ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן ו/או כל תוצר של העבודות ו/או לעכב בידה כל
מסמך )בין שנוצר על ידה ובין שנוצר על ידי הבנק(.

 .26מלוא ההסכם
הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים והוא גובר על כל הסכם ,הבנה או הסדר
קודמים ביניהם ,בין בכתב ובין בעל פה .לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף,
אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.
 .27סמכות מקומית
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט בירושלים.
סמכות זו הנה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף
זה.
 .28איסור על המחאת ההסכם ופעולה באמצעות מפיצי משנה
.28.1

החברה מתחייבת שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיה ו/או את חובותיה
על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,והיא תשאר במשך כל תקופת ההתקשרות
המשווקת של המטבעות ,בהתאם לאישורו של שר האוצר והסכמת הנגידה.

.28.2

לשם ביצוע הסכם זה ,רשאית החברה למנות מפיצי משנה ,סוכני משנה ,משווקי
משנה וכיוצא באלה גורמים שרוכשים מטבעות במטרה למוכרם לצדדים שלישיים
)לרבות בדרך של קונסיגנציה( )להלן" :מפיץ המשנה"( ובלבד שהתקיימו בהם כל
אלה:

.28.2.1

החברה שוכנעה ,כי מפיץ המשנה הוא בעל אמינות ומומחיות המתאימים
לשיווק מטבעות.

.28.2.2

החברה הודיעה לבנק מראש ובכתב אודות המינוי ,ופירטה בהודעתה את שם
מפיץ המשנה ופרטי זיהויו ,והבנק אישר מראש ובכתב את ההתקשרות עם
מפיץ המשנה.

.28.2.3

החברה החילה בכתב על מפיץ המשנה את הוראות סעיפים  14ו 17-לעיל ,וכן
כללה בהסכם עם מפיץ המשנה תניה ,לפיה אין כל קשר חוזי או אחר בין
מפיץ המשנה לבין הבנק ,החברה תיוותר האחראית הבלעדית כלפי הבנק,
ואין במינוי מפיץ המשנה כדי לשחרר אותה מכל התחייבות שלה כלפי הבנק
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או כדי להטיל אחריות כלשהי על הבנק כלפי מפיץ המשנה או כלפי צדדים
שלישיים כלשהם ,בגין מעשה או מחדל של מפיץ המשנה.
.28.2.4

החברה תעביר לבנק העתק של כל הסכם שתכרות עם מפיץ המשנה ,בסמוך
לאחר כריתתו.

 .29שונות
.29.1

כל ארכה ,הנחה ,ויתור או אי נקיטת צעדים ,לא יהוו ויתור על איזה מזכויות
הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על ידי
הצדדים.

.29.2

כל ההודעות לפי הסכם זה אשר נשלחו בדואר רשום ,תיחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן
בחלוף  72שעות מעת מסירתן לדואר כיאות ,לפי כתובות הצדדים ברישא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________
החברה

_____________________
הבנק
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נספח א' – התחייבות החברה ועובדיה לשמירה על סודיות
הנני מצהיר בזה ,כי ידוע לי שכל הידיעות אשר בידי או אשר תגענה לידי או לעובדי תוך כדי ביצוע
התחייבויותיו לפי הסכם זה או בקשר עמו ,הינן סודיות ואני מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד.
הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את סעיפים  118 ,91ו 119 -לחוק העונשין ,תשל"ז  ,1977 -שעניינם
איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח  ,1958 -וכן סעיף 23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 -וסעיף  80לחוק מזמין ישראל התש"ע-
.2010
הנני מכיר את תוכנם ויודע שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו
מהווה עבירה לפיהם.
חוק בנק ישראל
סעיף :80
)א(

"לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי חוק זה ,אולם מותר לגלות
ידיעה או להראות מסמך ,אם הנגיד יראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי,לרבות חקירה פלילית.

)ב(

על אף הוראות סעיף קטן )א( ,רשאי הנגיד לגלות ידיעה או להראות מסמך לרשות פיקוח ,ובלבד
שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיה של רשות הפיקוח.

)ג(

לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף קטן )ב(".

חוק העונשין
"בפרק זה… .ידיעה -לרבות ידיעה שאינה נכונה ,וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה,
סעיף :91
חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה;
מסירה -לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה; מקום שמדובר על עשיית
מעשה בכוונה מסוימת ,פירושו עשייה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות כדין".
סעיף )" :118א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח ) 1958נוסח משולב( ,ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב
ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה,
דינו -מאסר שנה אחת.
)ב( בסעיף זה "בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה;
ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות
כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".
סעיף :119

"מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ,דינו  -מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן
בטיחותו של המסמך ,דינו  -מאסר ששה חדשים".

חוק הגנת הפרטיות
סעיף 23ב)" :א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות
כדין ,או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.
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)ב( אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מרשות בטחון כמשמעותה בסעיף  19לקבל או למסור
מידע לשם מילוי תפקידה ,ובלבד שהמסירה או הקבלה לא נאסרה בחיקוק".
הנני מצהיר ,כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד ,כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב
על פי כל דין.
__________
שם משפחה

_________
שם פרטי

נחתם בפני:
__________
שם משפחה

_________
שם פרטי

___________
מספר זהות

___________
מספר זהות
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_________
תאריך

_________
תאריך

_____________
חתימה

_____________
חתימה

נספח ב'  -אישור עריכת ביטוחים
תאריך ________
לכבוד
בנק ישראל ומשרד האוצר
קרית בן-גוריון
ירושלים
הנדון :אישור קיום ביטוחים
על פי הסכם מיום _______ בין הבנק לחברה
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _________________________)להלן "החברה"( לתקופת
הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לשיווק מטבעות זיכרון ,מטבעות
מיוחדים ופריטים נומיסמאטיים בהנפקת בנק ישראל עבור משרד האוצר ובנק ישראל ,ובקשר לפעולות
החברה במסגרת הסכם המסגרת עם בנק ישראל ) להלן – "עבודות"  ,את הביטוחים המפורטים להלן:
ביטוח חבות המעבידים
 .1אחריותה החוקית כלפי עובדיה בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לעבודות .
 .2גבולות האחריות לא יפחתו מסך  ₪ 6,000,000לעובד ,ו  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 .3הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב
כמעבידם.
 .4הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר ,ו/או בנק ישראל ועובדיהם היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי
מעובדי ומועסקי החברה בקשר לעבודות.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .1אחריותה החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל  ,בגין נזקי גוף ורכוש בכל
תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 .2גבולות האחריות שלא יפחתו מסך  , ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח.
 .3בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת ).(CROSS LIABILITY
 .4הביטוח מורחב לכסות נזקים שייגרמו כתוצאה מפריקה וטעינה על ידי ובאמצעות מכשירי הרמה מכל
סוג שהוא .אם קיים סייג/חריג לגבי טעינה ופריקה ,הוא יבוטל.
 .5הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין וכלפי פעילות של קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.
 .6הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר ,ו/או בנק ישראל ועובדיהם בגין או בקשר
למעשי ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה בקשר לעבודות .
ביטוח אחריות מקצועית
 .1ביטוח אחריותה המקצועית של החברה בגין פעילותה בקשר לעבודות בביטוח אחריות מקצועית;
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 .2הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של החברה ,עובדיה ובגין כל הפועלים מטעמה ואשר
אירע כתוצאה ממעשה ,רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון ,הצהרה רשלנית או
מצג רשלני ,שייגרמו בקשר לשיווק מטבעות זיכרון ,מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמאטיים
בהנפקת בנק ישראל עבור משרד האוצר ובנק ישראל ,לרבות פרסום ,שיווק ומכירה והפעלת אתר
אינטרנט ייעודי ,בקשר לעבודות ולמכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד האוצר ,בנק ישראל;
 .3גבול האחריות לא יפחת מסך  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת הביטוח;
 .4הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 כיסוי למרמה ואי יושר עובדים; דיבה והשמצה ,לשון הרע ,פגיעה בפרטיות; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד מדינת ישראלמשרד האוצר ,בנק ישראל;
 הארכת תקופת הגילוי ל  6חודשים ; .5הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר ,בנק ישראל ,בגין או בקשר
למעשי ו/או מחדלי החברה וכל הפועלים מטעמה.
כללי
בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל–משרד האוצר ,בנק ישראל ,ועובדי הנ"ל
בכפוף להרחיב השיפוי כמפורט לעיל.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
ידינו הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר לכתובת משרד האוצר,
אגף החשב הכללי ,רחוב קפלן  ,1קריית בן גוריון ,ירושלים; ולבנק ישראל בירושלים בכתובת בנק
ישראל ,מחלקת המטבע ,רחוב קפלן  ,2קריית בן גוריון ,ירושלים.
 .3אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף ,תביעה ,השתתפות או חזרה ,כלפי מדינת ישראל – משרד
האוצר ,בנק ישראל ועובדיהם ,ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 .4החברה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה.
 .6כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל וכלפי בנק ישראל ומבטחיהן והביטוח הינו בחזקת ביטוח
ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל ,למעט ביטוח אחריות מקצועית ,לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי
"פוליסות נוסח ביט".
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
___________________________
חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך______________

24

נספח ג' – ערבות
לכבוד
בנק ישראל
קרית בן גוריון
ירושלים
א.ג.נ,.

הנדון :כתב ערבות
אנו ערבים בזה כלפיכם בסכום של ) ₪ 100,000 -מאה אלף  ,(₪צמודים למדד המחירים לצרכן )להלן:
"המדד"( ,מהמדד הידוע ביום ____ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל )להלן" :סכום
הערבות"( ,להבטחת מילוי כל התחייבויות _________________ )להלן" :החייב"( על פי הסכם
המסגרת שנחתם עימה.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ) (7ימים מדרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים
לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
לשם הסרת ספק ,דרישתכם לתשלום סכום הערבות ,ותשלום הערבות ,יכול שיעשו לשיעורין ,ובלבד
שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ____ ותוארך על פי דרישתכם .כל דרישה על פי הערבות צריכה
להגיע בכתב לידנו עד לתאריך האמור ,ועד בכלל.
ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף ______________ שכתובתו _________________

תאריך _______________ שם מלא _________________ חתימה
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נספח ד' – מסמך עקרונות
עקרונות כלליים במתן הרשאות פרטניות לחברה לשיווק המטבעות
למען הסר כל ספק ,אין באמור במסמך זה כדי להוות הסכם או התחייבות כלשהם בין הבנק לחברה,
אלא עקרונות כלליים אשר יכול וימצאו את מקומם בהסכם ספציפי שייכרת בעתיד עם החברה,
באשר למטבע או סוגי מטבעות מסוימים ,בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי של הבנק.
להלן רשימת התהליכים אשר יכול ומי מהם ,ו/או תהליכים נוספים כדוגמתם ,יועבר לביצוע
החברה ,בפיקוח של הבנק ,באופן כפי שייקבע מעת לעת ,וזאת במידה והחברה תביע נכונות לכך,
והבנק ימצא כי לחברה עומדים הכלים והיכולות לבצע בעצמה:
 .1הגשת הצעות לעיצוב המטבע לצורך בחירת העיצוב הזוכה על ידי הוועדה לתכנון שטרי כסף
מעות ומטבעות זיכרון ,בהתאם להנחיות ודרישות הבנק.
 .2הבאת העיצוב הזוכה למצב סופי )לאחר הדיונים בוועדת המשנה ,עם האמן ועם אנשי יחידת
ההנפקה של מחלקת המטבע(.
 .3הכנת דגם הגבס בישראל או בחו"ל  -במידה שיש צורך בדגם גבס על פי דרישות העיצוב
ובהתאם לאיכות המיטבעה )קיימות מיטבעות עם ציוד לייזר מתאים שמאפשר במקרים
מסוימים לדלג על שלב דגם הגבס(.
 .4אחריות על שלמות ואיכות דגם הגבס.
 .5אחריות על הכנת ושלמות עזרי היצור לרבות מבלטים להטבעת המטבעות.
 .6קיום מכרז בין המיטבעות המאושרות וקביעת מיטבעה זוכה במידה שיוחלט ,כי החברה לא
תייצרו במיטבעה שלה – אם וככל שקיימת כזו.
 .7קבלת דוגמאות הטבעה של כל המהדורות של המטבע בכל המתכות השונות.
 .8קבלת מלוא הכמות המוטבעת בשער המטבעה של כל מהדורות ההוצאה.
 .9שחרור משלוחי מטבעות מארץ הייצור והובלתם לישראל על פי הנחיות ביטחוניות
מתאימות ,אל כספות הבנק/החברה.
 .10החזרה של כל עזרי הייצור )דגמי גבס ,מבלטים ,אסימונים וכו'( לבנק ו/או השמדתם בהתאם
להוראות הבנק.
 .11קבלת תעודות איכות מהמיטבעה המייצרת.
 .12ביצוע השחתות של מטבעות במתקני החברה.
ג .בקרות שיכול להפעיל הבנק )מדובר ברשימה בלתי ממצה(:
 .1בקרה על העיצוב הסופי.
 .2אישור הבנק בדבר הוויתור על דגם גבס.
 .3אישור לעריכת מכרז בין מיטבעות  -אישור זהות המיטבעות אליהן תבוצע הפניה כאשר בכל
מקרה מדובר בהטבעה במיטבעות אשר אושרו ,מראש ובכתב ,על ידי הבנק.
 .4הצגת דוגמאות הטבעה לאישור הבנק לפני ההתחלה בייצור.
 .5בדיקה מדגמית של הכמות הכוללת המוזמנת עם הגעת המשלוח לישראל.
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 .6פיקוח על הליכי ההטבעה.
 .7פיקוח על פרסום כמויות מירביות וסופיות על ידי החברה.
 .8פיקוח על השחתות.
 .9בקרה על דיוור החברה הנשלח ללקוחות וכל חומר פרסומי אחר/שיווקי אחר המשמש לשיווק
המטבעות בישראל ומחוץ לה.
 .10הבנק יהיה רשאי:
א.

לבדוק על פי שיקול דעתו את הליכי ההובלה לישראל ומנמלי הכניסה לישראל ,למחסני
החברה.

ב.

לערוך בדיקות במתקני החברה אודות הליכי האחסון ,ההובלה והשילוח של המטבעות ועל
הליכי העבודה בחברה.

ג.

לבדוק את דגם הגבס ,שייוצר בישראל.
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