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 יריד כחול לבן –לאולם הבורסה ה בקשה והתחייבות לכניס

 ד!!!במיועד לתגים צהובים בל
 "(יריד כחול לבן" )להלן: 7.15.32ום ג' י

 5760216-03או בפקס:   tiki@isde.co.il -את הטופס יש להעביר למחלקת ביטחון במייל
 
 

 __________________________________________________________המבקש:___חבר הבורסה שם 

 _____________:_______________________________________ מס' תג: _______________מס' חבר

 נייד:_________________ פקס:_______________ _____________ פנים:____חוץ:__________ -פונים טל

 דוא"ל:____________________________________________________________________________

 

 

 לכבוד        לכבוד

 הישראלית בע"מבורסת היהלומים   ( בע"מ     1965מפעלי בורסת היהלומים הישראלית )
 3רח' ז'בוטינסקי        3רח' ז'בוטינסקי 

 רמת גן        רמת גן
 

 

 בורסה מס' ________________________חבר/ת  __הח"מ_________________________אני  .1

 _____________________הנושא ת"ז מס' _______________________, ותג מס' ____________

לאולם המסחר  "(הפקיד)להלן: "מטעמי שפרטיהם מובאים להלן  האנשיםמבקש את אישורכם לכניסת 

וזאת  22.11.16 -בתאריך ה יום ג'ב "יריד כחול לבן"מהלך ב ,ביצוע קניות וקניות בלבדלצורך ביהלומים 

 : בקשתי זו בהמשךבכפוף ועל בסיס ההצהרות וההתחייבויות , ולעילשפרטיו מובאים  ,משרדימטעמי ומטעם 
 

 

 ____________________  ת.ז. ______________  תג פקיד מס'___________שם: (1

 

 ____________________  ת.ז. ______________  תג פקיד מס'___________שם: (2
 

ידוע לי כי ככלל, כניסת אדם שאינו חבר בורסת היהלומים לאולם המסחר ביהלומים אינה אפשרית ואינה  .2

 אלא אם ניתנה הרשאה זמנית, חריגה ולפנים משורת הדין. מותרת,

 

לאולם המסחר ביהלומים לצורך האמור לעיל ולמטרה זו בלבד, פקיד הככל ותיענו לבקשתי ותאפשרו את כניסת  .3

כי תהיו רשאים להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתכם  ,מוסכם עלינוה פקידולהרי ידוע לי 

, את ההרשאה אשר ניתנה על פי בקשתי/נו, פקידלבהודעה אלי ו/או , אלא רק הבלעדי, ללא התראה מוקדמת

בנוסף ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד נוסף או  האמור הינו .לרבות אם תבוטל התחייבותי/נו זו כמפורט להלן

מוותר/ים בזה על כל טענה, דרישה פקיד וה  ואני ,המוקנה לכם על פי כל מסמך, התחייבות והוראות כל דיןאחר 

 ו/או תביעה כלפיכם ו/או כלפי מי מטעמכם בגין פעולתכם זו.
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יריד ומוסכם עלינו כי ההרשאה כאמור, ככל ותינתן, תהיה תקפה רק ל" ולפקידמבלי לגרוע מהאמור לעיל ידוע לי  .4

" על ידי/נו, הנני מתחייב/ים פקידהמועסק על ידי/נו. מיד עם הפסקת העסקתו של ה" פקידה" וכל עוד חול לבןכ

 להודיע לכם על כך בכתב.

 

 .היהלומים שבבורסת המסחר אולם בתוך סחורות אמכור לאכאמור לעיל,  יריד כחול לבן לאורךאני מתחייב כי  .5

 

, הנני מאשר הבורסה באולם יהלומים מוכר מצאאני ו/או הפקיד נו לעילמתחייב כי אם לא אפעל כאמור  אני .6

. הנני מסכים ומאשר בזה כי ניתן הבורסה מאולםו/או את הפקיד  אותי להוציאלבורסת היהלומים הישראלית 

 אף בלא פניה קודמת.זאת מימוש התחייבותי ליהיה לפעול 

 
את ההגבלות וההתחייבויות המוטלות עליו במסגרת תפקידו זה, את הכללים  לפקידהסברתי הנני מתחייב כי  .7

א הבורסה או מי מטעמו שיוסמך פי הוראות נשי-וכן, כי יהיה עליו לנהוג על ,הנוהגים באולם המסחר ביהלומים

 י האמור לעיל.פ-נהג על/תבפני כי י /ההתחייב /היאוהוא לכך

 

אחראי, באחריות מלאה וישירה, לכל המעשים, המחדלים והפעולות,  הנני מצהיר, באופן בלתי חוזר, כי אהיה .8

עם צד ג' כלשהו, לרבות בגין  .ידי הפקיד-מכל מין וסוג, מסחריות או אחרות, שיבוצעו במישרין או בעקיפין על

 ,התנהגות שאינה על פי הכללים המקובלים במסגרת בורסת היהלומים ולרבות אחריות לכל נזק שהוא יגרום

מוסכם בזאת כי וידוע לי כי אתם מסתמכים ומתבססים על התחייבותי זו בבואכם לאשר את בקשתי.  ,גרוםבאם י

 ת ביחד ולחוד.יוהתחייבו ןפקיד מטעמי הינהכאמור לעיל והתחייבות התחייבותי 

 

 פקיד בפני כל רשות מוסמכת במסגרת בורסת היהלומים הישראלית בע"מ ו/או מפעליאני מתחייב להופיע עם ה .9

( בע"מ לרבות הנהלה, תורנים, ועדת משמעתית, ועדה לאיסורי כניסה ו/או 1965) בורסת היהלומים הישראלית

תינתן על ידם. נשיא הבורסה, אם אדרש לעשות כן ואני מתחייב למלא אחר כל החלטה ש ידי-עלמי שיוסמך לכך 

לבין מי מחברי  בין הפקידני ו/או ו אחרת, שיתגלע ביכי כל סכסוך או מחלוקת, מסחרית א בנוסף אני מסכים

" יועבר ויוכרע יריד כחול לבןבורסת היהלומים ו/או מי מדיירי בנייני בורסת היהלומים ועובדיהם ו/או מי מבאי "

התאגדות של בורסת היהלומים ואני פי ההוראות והכללים לעניין בוררות הכלולים בתקנות ה-בבוררות על

 להם ולפעול על פיהם. דינו של סעיף זה כדין הסכם בוררות מחייב ובר תוקף. מתחייב להיות כפוף

 

, ואף לאחריה בנוגע לכל אירוע שאירע במהלך "יריד כחול לבן" תהתחייבותי זו תהיה בתוקף למשך כל תקופ .11

 והיא לא תהיה ניתנת לביטול על ידי. ו/או נבע מבקשתי זו, יריד כחול לבן

 

י ניתן יהיה לפעול מימוש התחייבותי/נו זו אף בלא פניה קודמת לפקיד ובנפרד בזה כ הנני מסכים ומאשר .11

חייב לקיים את  הפקיד מאיזו סיבה שהיא לא יהיותי/נו זו תחול ללא סייג גם אם המנקיטת הליכים כנגדו. התחייב

י ו/או בנפרד יחד עמ תוקפה גם אם ינקטו פעולות כנגד הפקידכולם או מקצתם. התחייבותי זו תישאר ב וחיובי

זו הינה נפרדת ועצמאית מכל התחייבות אחרת  או עם מי מהם. תוקף התחייבותי ו/או במקרה שיתפשרו איתם

ידי הפקיד, ואינה כפופה או תלויה בהתחייבויות אחרות, אם יהיו -ו/או על ידי-ה, אם ניתנה, או תינתן, עלשניתנ

 בכל נושא או ענין.
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פי תנאי החכירה של יחידות משרדים בבניני -ממכלול סמכויותיכם וסעדכם עלהאמור לעיל אינו בא לגרוע  .12

ידי הצדדים או מי -פי כל התחייבות אחרת שנחתמה על-פי הוראות תקנות ההתאגדות שלכם, על-הבורסה, על

 פי הוראות כל דין, אלא להוסיף עליהם.-מהם ועל

 

ידי מפעלי בורסת -בלתי חוזרת וניתנת למימוש עלהואיל והנכם מסתמכים על התחייבותי זו, תהיה ההתחייבות  .13

ידי -ידי בורסת היהלומים הישראלית בע"מ ו/או מי מחבריהם ו/או על-( בע"מ ו/או על1965היהלומים הישראלית )

" ויש לראותה כנעשית לטובת כל אחד יריד כחול לבןמי מדיירי בנייני הבורסה ו/או עובדיהם ו/או מי מהקניינים ב"

 מאלה.

 
 

 

 כבוד רב,ב
 

 
 
 

  _______________  ________________________  _______________       
 תאריך   נותן ההתחייבותשם חבר הבורסה   שם המשרד המבקש  

 
  

____ _______ מבניין________________________________ פקיד של חבר/ת בורסה מס'_הח"מ אני ( 1) 

 (פקיד"ה"להלן: לעיל ו___________ )מס'  תגו_______________ מס'  ז"ת, הנושא קומה_____ חדר ____

 

באופן בלתי חוזר לכל התנאים,  העל עצמי ומסכים/ תבזאת את כל האמור בכתב התחייבות זה, מקבל/ תמאשר/ 

כי  ,ידוע ליפיהם. -לפעול על תלעיל ומתחייב/ 11ההתחייבויות וההגבלות המנויות בו, לרבות הוראת הבוררות שבסעיף 

 נותן ההתחייבות.התחייבות חבר הבורסה התחייבותי זו הינה ביחד ולחוד עם 

 

בזה כי ניתן יהיה לפעול למימוש התחייבותי זו אף בלא פניה קודמת לנותן ההתחייבות  תומאשר/ ההנני/ו מסכים/ 

ת מאיזו סיבה שהיא לא יהיה חייב ובנפרד מנקיטת הליכים כנגדו. התחייבותי זו תחול ללא סייג גם אם נותן ההתחייבו

מי עולות כנגד נותן ההתחייבות יחד עלקיים את חיוביו כולם או מקצתם. התחייבותי זו תישאר בתוקפה גם אם ינקטו פ

ו/או בנפרד ו/או במקרה שיתפשרו אתו. תוקף התחייבותי זו הינה נפרדת ועצמאית מכל התחייבות אחרת שניתנה, אם 

ידי נותן ההתחייבות, ואינה כפופה או תלויה בהתחייבויות אחרות, אם יהיו בכל נושא -ידי ו/או על-ניתנה, או תינתן, על

 או ענין.

 

(1)          _______________     _______________________ 

 "פ ק י ד"           ת א ר י ך                         

 

 

 אושר ביום_______________


