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  חוגים בצהרונים הפעלתלמפעילים מאגר להקמת  1910/מס' קול קורא 
 2020-2019 – פתש"

 :כללי .א

העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות )להלן:  –עמותת סחלבים  .1
 חוגים בצהרוני הגנים ובתי הספר בעיר.בהפעלת עוסקת  ,("סחלבים"

עבור  ם בצהרוניםחוגיעילו אשר יפ, מפעילים מאגרהקמת לצורך מטרת הפרסום הינה  .2
 .סחלבים

 לרישום במאגרתנאי  ב.

 נה לקריטריונים המפורטים להלן:אדם או תאגיד, העו הירשם במאגררשאים ל

לפחות(, בניהול חוגים או הדרכה שנה ) 2018-2019יסיון מוכח של המפעיל, בשנים נ
עירוניות/  גני ילדים/בתי ספר/ מתנ"סים/עמותותב בקשתובפעילויות לגביהם הגיש 

 חברות עירוניות וכיו"ב.

במודיעין מכבים  חוגי צהרייםהיכלל במאגר מפעילי ל ופס בקשהטלמלא  בקשעל המ

אסמכתאות  בקשתול להלן ולצרף כנספח א', הרצ"ב 2019-2020שנת הפעילות ל רעות

 ניסיונו כאמור לעיל:המעידות על 

 חברה נדרש להציג בנוסף  קורות חיים של המפעיל ו/או פרופיל חברה )מציע שהינו
 קורות חיים של המפעיל בפועל מטעמו(.

 בקשההוגשה ה/ תואר אקדמאי בתחום לגביו בחוג/ים  / הדרכההסמכהת תעוד; 

  המקומות בהם הופעלו החוגיםפירוט; 

  מקרב מזמיני הפעלת החוגים;המלצות 

  מקצועית;שנתית תוכנית עבודה 

 עשרה" המאושרות על ידי משרד רשם למאגר "תכניות היהתחייבות המפעיל לה
החינוך, בהתאם לכללי המשרד. )פרטים באתר משרד החינוך במסגרת "תכנית 

 (. education.gov.ilניצנים" 

 בנוסף על המבקש לצרף:

  התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
 .'בכנספח בנוסח הרצ"ב ומסומן  2001 –מסוימים, התשס"א 

 משלטונות מע"מ. בתוקף כדין/עוסק פטורישור עוסק מורשה א 

 .אישור ניכוי מס במקור 

 תשל"ו עסקאות גופים ציבוריים,  תקף על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק אישור
 ;(ניהול פנקסי חשבונות ורשומות) 1976 –

 .במידה והמבקש הינו תאגיד תעודת התאגדות ופירוט המורשים להתחייב בשמו 

  שימוש בהפעלה אשר בהם יעשה  /חומריםאת האביזריםבהצעתו יפרט המבקש
ואשר יסופקו על ידו, על החומרים והאביזרים להיות מאושרים על ידי משרד 

 .הבריאות / בעלי תו תקן ישראלי ונמצאו כבטוחים לשימוש על ידי ילדים.
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 לאילו גילאים מיועדת הפעילות נשוא פנייתו. בקשתוהמבקש יציין ב 

 ינקוב בכמות השעות השבועיות אותן יוכל לספק בהתאם ובכפוף  המפעיל
 להוראות הקול קורא.

 ניסיון מוכח של המפעיל,  לבהתאם יבחנו ההצעות אשר יעמדו בתנאי הסף י
 המלצות ושביעות רצון, תכנית עבודה מקצועית והתאמת הפעילות לגילאי הילדים.

, החל על ידי סחלביםצהרונים במסגרת ההמופעלים  ם בשעות הצהרייםהמדובר בחוגי .3
להארכה פשרות לרבות ימי שיא, סדנאות בחגים, וכן א, 31.7.20ועד יום  1.9.19מיום 

בהתאם לשיקול דעת בלעדי להפעלת חוגים במסגרת קייטנות סחלבים,  לתקופת הקיץ
 של סחלבים.

תש"פ, עם אופציה להארכת התקשרות עם מפעילים שייבחרו הינה למשך שנה"ל  .4
ה על פי שיקול דעתה הבלעדי של עמותת סחלבים לשתי תקופות הארכה התקופ

 ;תשפ"ב( -שנה כל אחת )תשפ"א ו –נוספות 

מסגרת הצהרונים המופעלים על צהריים ב חוגילשם קיום פעילות ההתקשרות הינה  .5
, בהתאם לשיבוץ מתוכנן שייקבע ברחבי העיר גני הילדים ובבתי הספרידי סחלבים ב

 .על פי שיקול דעתה הבלעדיעל ידי סחלבים ו

מינימלי נוסח אישור עריכת ביטוח על גבי בתחתית כל עמוד המבקש נדרש לחתום  .6
מובהר בזאת, כי במידה וייקבע כי מדובר בסוג לקול קורא זה . 'גכנספח הרצ"ב 

יידרש המבקש לחתום  –פעילות בסיכון גבוה )על פי הנחיית יועץ הביטוח של העמותה( 
 קיום ביטוחים מורחב.על נוסח אישור 

לאור העובדה כי ההתקשרות שבנדון כפופה, בין היתר, לתקציבים מתאימים  .7
לשיבוץ מפעיל להפעלת חוג ותהיה ולהיתכנות טכנית, אזי סחלבים אינה מתחייבת 

רשאית לשבץ לחוג בתחומים מסוימים מפעיל אחד או מספר מפעילים לשם הפעלת 
על בזאת מוותר שיקול דעתה הבלעדי, והמפעיל  החוגים נשוא הקול קורא, הכל על פי

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מסחלבים בקשר עם כך.

אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהנרשמים למאגר וסחלבים תהיה רשאית  .8
לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים 

 טריונים שבנספח א'(.)אף מעבר למפורט בקרי

בהתאם לאמור, מובהר למבקש כי אין סחלבים מתחייבת לפתוח כל חוג מוצע, אף אם  .9
זוכה להתעניינות גבוהה, והמבקש מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם 

 כך.

 :מידע כללי ג.

 ייהיו כפופים להנחיות סחלבים וכל גורם רלוונטמבקשים אשר ישובצו להפעלת חוגים  .1
 , סחלבים תחליט על שיבוץ למסגרות לפי צרכי המערכת ובהתאם לשיקול דעתה.אחר

 ם אשר ישובצו יידרשו להמציא אישור קיום ביטוחים המתאים לסוג הפעילות. מפעילי .2

 :החוגים יהיו אחראים לכל הפעולות המפורטות להלןמפעילים אשר ישובצו להפעלת  .3

  הצהריים בשעות ים על ידי סחלבים במסגרת הצהרונים המופעלהחוגים יתקיימו
 ., בהתאם לשיבוץ שיוחלט בלעדית על ידי סחלבים15:30,  14:40בשעות 

  דקות. 45פעילות בימים קבועים למשך 
  3-8ילדים לגילאי  35מיועדות לקבוצות עד הפעילויות 
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  דקות,  45המפעיל ינקוב בהצעתו את המחיר המבוקש עבור פעילות בודדת למשך
 לפעילות בודדת )כולל מע"מ(.₪  140ההצעה לא יעלה על  ובלבד שגובה

 תוכן החוגים יהיו בתחומי הפעלות העשרה, ספורט ותנועה, דרמה ,  הצעות
 תאטרון, הפעלות משחק, בעלי חיים, מדע, שפות ועוד.

  אשר ישובצו על ידי סחלבים על פי בגנים ובכיתות בתי הספר החוגים יתקיימו
מפעיל להיות עם רכב על מנת לאפשר ניידות בין , על השיקול דעתה הבלעדי

המסגרות, העמותה אינה מתחייבת על שיבוץ למסגרות סמוכות ו/או בשכונה 
 מסוימת.

  המפעיל מתחייב להגיע בזמן לפעילות, במקרים של איחורים חוזרים ונשנים )מעל
שקלים בגין  300( המפעיל יידרש לשלם קנס של במהלך השנה שלושה איחורים

חור, במקביל שומרת לעצמה העמותה את הזכות להפסיק התקשרות על רקע האי
 .ירודה שירותרמת 

  שעות מראש על היעדרות. 24על המפעיל להודיע לפחות 
 נתן לו מראש, חל איסור על יהמפעיל יעביר את הפעילות לפי תכנית השיבוצים שת

השלמת חוג, המפעיל לשנות ימי ושעות פעילות מול הצוות. לא תינתן אפשרות ל
 למעט מקרים שבהם תצא דרישה בנושא מרכזת החוגים.

  העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק התקשרות עם מפעיל במהלך השנה
במקרים של חוסר שביעות רצון מהתכנים המועברים, אי עמידה בתכנית 
 הפדגוגית, איחורים חוזרים ונשנים, תקשורת לקוייה עם הצוות, יחס לילדים ועוד

 צות המסגרת להיות נוכחים עם המדריך, בזמן העברת החוג. חל איסור על  על
המדריך להעביר חוג לילדים ללא שהיית הצוות עימו בפעילות עצמה, במקרים 

ולהפסיק את  שההנחיה לא מתבצעת על מדריך החוג לעדכן את רכזת החוגים
 .החוג לאלתר.

 וות הצהרון, במקרים של מדריך החוג יפעל לתקשורת ויחסי עבודה תקינים עם צ
קשיים עם ילדים, על המדריך לפנות לצוות הצהרון שיטפל בנושא. בכל מקרה של 

 קושי התלבטות על המדריך לעדכן את רכזת החוגים.
  על המפעיל לדאוג לאישורים הנדרשים ככל שנדרש על ידי הגורמים המוסמכים

 )משרד החינוך, הבריאות וכיו"ב( בהתאם לסוג הפעילות.

סחלבים במסגרת הצהרונים המופעלים על ידי קש אשר ישובץ להפעלת חוגים מב .4
 יידרש לחתום על הסכם מתאים.

שלוח באמצעות יש לטופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' ת א .5
 . inbals@modiin.matnasim.co.ilמייל:

 .15:00שעה 25/7/19 בקשה להיכלל במאגר המפעיליםמועד אחרון להגשת  .6

 .ענבל סרי 0542951712בטל':  הגיל הרךטים נוספים ניתן לקבל באגף פר .7

העמותה תהיה רשאית לעדכן את המאגר ולהוסיף אליו מפעילים נוספים מעת לעת, על  .8
 פי שיקול דעתה הבלעדי.

שלא לכלול במאגר סחלבים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .9
רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות ניסיון  לסחלביםלגביו היה מבקש ש

 במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה על ידי המפעיל וכיו"ב.

ל חוסר התאמה לדרישות הקול בבקשה בשסחלבים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל  .10
קורא או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי הקול קורא, אשר מונע 

 כראוי. בקשהעריך את המסחלבים לה
 בברכה,

 עמותת סחלבים
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 'אנספח         10/19קול קורא 

 צהרוניםלהפעלת חוגים ב םהיכלל במאגר מפעיליופס בקשה לט
 2020-9201לשנת הפעילות  במודיעין מכבים רעותשמפעילה העמותה 

 פרטים אישיים:

 שם מלא:    ________________________

 ________________________ מס' נייד:    

 ________________________  כתובת:    

 דוא"ל:       ________________________

 

 : עובד / לא עובדפעילות במודיעין מכבים רעות

 אם כן, מאיזו שנה ___________________

 

 )נא להקיף בעיגול( מעמד משפטי:

 עוסק זעיר / עוסק מורשה / עמותה / חברה

עוסק פטור משלטונות מע"מ / אישור ניכוי מס  רשה בתוקף כדין/אישור עוסק מו
עסקאות גופים  תקף על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק אישור במקור /
 אישור ניהול תקין./ ציבוריים

 

 מדדים מקצועיים:

 ______________________     : תחוםמתמחה ב

 ______________________        שנות ניסיון:  

 :   ______________________/השכלהת הסמכהתעודו

 ניסיון  קודם:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 המלצות :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 )פירוט לגבי סוג הפעילות( ההצעה:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 פעילות:צורך האביזרים/חומרים נדרשים ל

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________ 

 הגילאים שלגביהם מיועדת הפעילות:

______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________ 

 תוצרים ממשיים/דיגיטליים מהפעילות:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 אים  :נא לצרף את המסמכים הב

 תוארתעודות הסמכה/ 
 אישור ניהול תקין /אישור ניהול ספרים 
 אישור ניכוי מס במקור 
 אישור מע"מ 
 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 
 תעודות רישום עמותה /חברה 
 .)אישורים מגורמים מוסמכים )משרד החינוך, בריאות, רישוי עסקים 
 כל עמוד ע"י המבקש נוסח אישור עריכת ביטוח כשהוא חתום בתחתית  

אישור רישום )קוד אישור( במאגר מפעילי חוגים במשרד החינוך )תכנית 
 ניצנים(

 

 _בתאריך: ___________הגיל הרך אגף התקבל ב

  חתימת המקבל:_______________  חתימת מגיש הבקשה:__________

 

 0שלוחה  08-9702210: אגף הגיל הרך

inbals@modiin.matnasim.co.il 
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 10/19קול קורא 

 ' בנספח 
 

 לכבוד
 העמותה העירונית למתנ"ס  –עמותת סחלבים 

 מודיעין מכבים רעות
 

 א.ג.נ.,
 

 למניעת העסקה של עברייני מיןכתב התחייבות 
 

מורשה חתימה מטעם __________ אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ 
רתי כי עליי לומר את האמת, וכי אהיה ח"פ/מס' עוסק מורשה ___________, לאחר שהוזה

  כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב בזאת 
 
הנני מצהיר בזאת כי ידועות לי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .1

, והתקנות שהותקנו מכוחו, החל עליי "(החוק)להלן: " 2001 –מסוימים, התשס"א 
מפעילים להפעלת חוגים הקמת מאגר ל 10/19עיל חוגים במסגרת קול קורא כמפ

העמותה העירונית למתנ"ס  –שפורסם על ידי סחלבים  2019-2020    – תש"פ –בצהרונים 
 "(.סחלביםמודיעין מכבים רעות )להלן: "

 
עבור כל עובד אשר יועסק על ידי  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל .2

עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני "( העבודה" )להלן:הפעלת חוגים ביצוע ב
 .2001 -מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 
למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או  .3

לבים בכל עת גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם לסח
 שאדרש.

  
למחלקת הביטחון של העירייה טרם מפעיל החוגים את רשימת העובדים מטעם למסור  .4

זאת למען הסר ספק כי עובד אשר לא אושר על בתחילת עבודתם לצורך אישורם. מובהר 
 ידי מחלקת הביטחון של העירייה לא יהא רשאי לעבוד בתחומי מוסד החינוך.

 
 
 

_________  ___________ __________  __________ 
 חתימה    תאריך  שם משפחה   שם פרטי

 
 
 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ, עו"ד _____________מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפניי במשרדי ה"ה" 
_________, נושא ת.ז. מס' _________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

פוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו האמת, וכי יהיה צ
 ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ___________ מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.
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 ג'נספח           10/19קורא קול 

  קיום ביטוחים אישור
 

 : ________________תאריך
 

 לכבוד
 רעות-מכבים-עמותת סחלבים ו/או עיריית מודיעין                 

 להלן: "סחלבים"(ו/או עמותות בשליטתן ו/או מי מטעמם ) 
 (  , מודיעין13רח' עמק האלה )מול 

 
 .ג.נ.,א
 

)להלן: "המפעיל"(  ________________של אישור על עריכת פוליסות ביטוח  הנדון: 
 "(העבודות")להלן: ___________________   בעניין

  
 :המפעילערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות לבקשת המפעיל מאשרים בזאת כי  הננו

 
, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק ו של המפעילו/או באחריות ובבעלות נלוהוכן ציוד רכוש ביטוח  א.

רעידת אדמה,  עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות,
ידי כלי -סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על

 ה.פריצוכן , טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון
 

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 ____.תוקף הפוליסה: מיום___________________ עד יום___________________
 
 

 צד שלישי כלפיאחריות  ביטוח ב.
המפעיל על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו  שלאחריותו  לכיסוי

/או מי וו/או עובדיה  סחלביםכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור(  של
 , בגבולות אחריות כנקוב להלן. המטעמ

 
כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  אינו הביטוח
מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, הקמה ו/או פירוק, , וטעינה

בעת ו/או עליו שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו  לרכושזיהום תאונתי, נזק 
חבות המבוטח בגין וכלפי בזדון, פרעות, שביתות,  נזק, שלא במישרין טוחקרות מקרה הבי

 לאומי. לביטוחוכן תביעות תחלוף מצד המוסד ועובדיהם  קבלני משנה ,קבלנים
 

כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשיו ו/או מחדליו של  סחלביםשפות את ל מורחב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  הביטוחבכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב המפעיל, 

 מיחידי המבוטח.
 ובמצטברלמקרה )במילים: מיליון שקלים חדשים( לפחות,  ₪  1,000,000:האחריות גבולות

 ביטוח.הלתקופת 
 

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום _____________.
 
 מעבידיםחבות  טוחבי .ג

המועסקים על ידו, בגבולות אחריות  עובדיוכלפי הישראלי  הדיןעל פי  המפעילחבות  לכיסוי
 כנקוב להלן. 

 
, כחוק ורעלים, העסקת נוער תפיתיונוכולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,  אינו הביטוח

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. , עבודהשעות 
 

בגין פעילות המפעיל, במידה ותיחשב כמעסיקה של מי  סחלביםשפות את ל מורחב הביטוח
 מעובדי המפעיל .
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 ביטוח.הלתקופת  במצטבר ₪  20,000,000.-לתובע ולמקרה ₪   6,000,000.-: האחריות גבולות
 

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 __________.תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום ____
 

 
  ,ביטוח אבדן רווחים ד.

 1, שייגרם כתוצאה מאובדן או נזק לרכוש המבוטח על פי סעיף , במלוא ערכםוכן אבדן שכר דירה 

חודש. הביטוח  12פי סעיף א' לעיל, למשך תקופת שיפוי של -לעיל, עקב הסיכונים המבוטחים על

ת תחלוף כלפי סחלבים, וכל הבאים בשמה כאמור יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכו

השוכרים האחרים חברות בנות ו/או שותפות של העיריה ו/או ועל זכותו לתחלוף כלפי ומטעמה, 

אשר בביטוחיהם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף כלפי המפעיל בגין כל נזק הנגרם  בבנין

לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך ה, ובלבד שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף על יד

 כוונת זדון.

 .2016הפוליסה תבוצע לפי הנוסח הידוע בשם: "ביט" 
 

 תוקף הפוליסה: מיום _____________ ועד ליום ______________.

 

 –לכל הפוליסות  כללי ה.
לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על  שהאחריותמאשרים כי ידוע לנו  הננו .1

 .סחלביםל בלבד, ולא על המפעי

 
חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בפוליסות מבוטל בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  

 לזכויות המבטח עפ"י דין.

 

ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה  .2
 ₪  .  20,000.-מקורית אחת, לא תעלה ע"ס 

 
או מחדל בתום לב, של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי  מוסכם, כי מעשה 

 פוליסה זו לא יגרע מזכויות סחלבים על פי ביטוחים אלה. 

 
אנו מוותרים בזאת על זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי סחלבים ועובדיה, למעט כלפי מי  .3

 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 
ו/או  סחלביםהינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ל"הנ הביטוחיםמאשרים כי כל  ננוה .4

סחלבים טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  כל, ואנו מוותרים על עבורה
 ו/או טענת "כפל ביטוח".

 
לא שינוי לרעה בהם, במלל או בסכומים, ו/או  להנ" הביטוחיםמתחייבים כי ביטול  הננו .5

בכתב, בדואר לסחלבים, לכתובת הנ"ל, יום  30ש של הודעה מראשליחת ייעשה אלא ב
  רשום.

 
 

 הנ"ל בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה.

 
______________ ______________ ______________ ______________ 

 ד החותם( )תפקי  )שם החותם( )חתימת המבטח(                  )חותמת המבטח(
 
 

https://d.docs.live.net/23bf3ed068aab782מפעיל.-רכושצגמעבידיםארווחים-עמותה/אקב-/מסמכים/לקוחות/סחלביםdocx 
 יועץ לביטוח ולניהול סיכונים-לבירורים בעניין נספח זה יש לפנות לראובן קוניאק

 rkoniak@be-sure.co.il,  דוא"ל : 03-6411191טלפון: 


