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 הסעות שירותי למתן הסכם

 ______שנת_____  בחודש_____  ביום_______ ב ונחתם שנערך
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט :  בין
 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה 

       ("המכון" או "וינגייט")   
 ;מצד אחד

 
  __________ :ובין

 ______________ ח.פ. 
 ________ –שכתובתו            
 .מצד שני                     "(החברה)" 

 
  ;"(, כמפורט בהסכם זה להלןהשירותיםהסעות )"מבקש לקבל שירותי  והמכון :הואיל

 להסכם זהנספח א כ ם, המצורףשירותילמתן הלקבלת הצעות פרסם הזמנה להציע הצעות  המכוןו  והואיל
 ;  "(ההזמנה)"

להסכם נספח ב , המצורפת כהחברהבהצעת ולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת המכרזים של המכון  והואיל 
 "(;ההצעהזה )"

כמפורט ו, ם כהגדרתם בהזמנהשירותיאת הספק לו תש החברהוהמכון מעוניין להתקשר עם   והואיל
 בהסכם זה;

 ;את השירותים לספק והניסיון , האמצעים, הידע,היכולת בעלת הינה כי מצהירה והחברה והואיל
בקשר עם  ותוברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדי והואיל

 .באמצעות הסכם זההשירותים 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך
   ופרשנות כותרות, מבוא .1

  .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1
 ההסכם פרשנות לצורך מקרה בשום תשמשנה ולא בלבד הצדדים לנוחות הינן הסעיפים כותרות .1.2

 .ותנאיו
 המשמעות שניתנה לצידם, אלא אם נאמר אחרת. למונחים יהיו זה בהסכם .1.3
במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע כל האמור בלשון יחיד אף הרבים  .1.4

 וכן להיפך.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם. במקרה  .1.5

 של סתירה בין ההזמנה ובין ההצעה, יגבר האמור בהזמנה. 
לנספח כלשהו משמעה הפנייה מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה  .1.6

לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון לנספחים יהא 
 כפוף לאישורם

 מהות ההסכם .2

   . , כמפורט בפרק ד' להזמנהתעניק למכון וינגייט שירותי הסעותהחברה  .2.1

לשיקול דעתו, להזמין שירותי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המכון יהיה רשאי, מעת לעת, ובהתאם  .2.2

. המכון יפנה לחברה וימסור לה את , הכוללים יעדים נוספים ו/או כלי רכב נוספיםהסעות נוספים
 1'ב בנספח הספק למחירון בהתאם יתומחרו ואלון, בקשתו אודות הנסיעות הנוספות ופרטיה

 .להזמנה

השירותים לבצע את לא מילאה החברה אחר התחייבויותיה על פי הסכם זה, רשאי המכון  .2.3
מתן השירותים, בהוצאות  החברהאת  או בכל דרך אחרת ולחייבהחברה, במקום  הנדרשים
פיצויים על הנזקים וההפסדים ב הכן לחייבו מגובה התמורה )כהגדרתה להלן( 20%בתוספת 

 , מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות המכון.אה מההפרהכתוצ למכוןשנגרמו או שייגרמו 

  החברהוהתחייבויות הצהרות  .3

 מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות החברה על פי הסכם זה, החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
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ודרכי ביצועם, באופן הנדרש על ידי  היקפם, ההסעות החברה מצהירה כי ברורים לה טיב שירותי .3.1

  .וינגייט
המתאימים במספר כלי רכב , וכי יש לה המומחיותוכי הינה בעלת הידע, הניסיון  מצהירה החברה .3.2

הנדרש, הציוד, כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות 
אשר ישמשו להסעות על פי הסכם זה, העובדים המקצועיים  הרכבים הציבורייםומתאימות לכל 

 .ובהזמנה הסכם זה, בהיקף וברמה כמפורט בהסכם פי לע ההסעות לביצוע שירותי הדרוש וכן כל
מטעמה את הרישיונות הדרושים בחוק וביניהם רישיון  ולמי לעובדיה ,לה יש כי מצהירה החברה .3.3

פעולה מבלי לגרוע מכלליות האמור, היא מתחייבת כי  .זה נהיגה, לשם ביצוע הוראות הסכם
שיון או היתר או יואשר ביצועה מחייב קבלת ר הסכם זהעל פי  ותתי הסעהקשורה במתן שירו

 .או מילוי אותו תנאישיון או היתר ימילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו ר

להוראות לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם  היא מתחייבת .3.4
 .הסכם זה

 -1983-בוריים התשמ"גשמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות צי עלהיא תאכוף ותקפיד  .3.5

 הנהגים והן על ידי הנוסעים.הן על  ידי 
את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  היא תקיים .3.6

– 2001. 

 תקנות)" 1961-תקנות התעבורה תשכ"אשל , ככל שרלוונטי, את כל הוראות היא תקיים .3.7

 "(התעבורה
החברה מתחייבת להתייצב במקומות האיסוף בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע שירותי  .3.8

 ההסעות. 
זה,  הסכםעל פי  ותסעהכי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי ה תמתחייבהחברה  .3.9

כך שבכל מקרה  הסכם זה,רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי הפעיל דאג להיא ת
 הסכם.תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שב

כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה,  תמתחייבהחברה  .3.10

כי כלי הרכב ו כי כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים
ם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניה

 של הרכבים. םברישיונותיההתעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או 
דים במזגן הסעות יהיו מצוישירותי היבוצעו  םבאמצעות הרכב אשר כי כלי תמתחייבהחברה  .3.11

ב המשמשים להסעות אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכובכל בערכת מילוט  ,תקין
, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי ולהסעות תלמידים נוסעים

 ל כמפורטוהכ ,וארגזי עזרה ראשונה ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט , פנסי סימוןאש תקניים
 תקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת.ב בהזמנה ו/או

 התעבורה מתקנות המתחייב כל על יענו תלמידים להסעתכי כל כלי הרכב  תמתחייב החברה .3.12
 תלמידים הסעת על החלות

מיומנים, כשירים, בריאים, בעלי ניסיון, ידע  נהגיםלצורך מתן השירותים  מעסיקה החברה .3.13
מקצועי וכישורים מתאימים לשם מתן השירותים הנדרשים לפי הסכם זה והמחזיקים בכל 

רים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין כשהם ברי תוקף, לרבות רישיונות הרישיונות, האישו
ובהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור, הסעה  כאמור בתקנות התעבורה

 . 1985-מיוחדת והשכרת רכב(, תשמ"ה
 עלזה לפי הוראות כל דין החלות  הסכםעל פי  הלפעול בביצוע התחייבויותי תמתחייבהחברה  .3.14

לתקנות התעבורה,  84לרבות ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה  ,ת ילדים ותלמידיםהסע
ילדים שאישרה רשות  למסעיילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס  9המחייב כל נהג המסיע 

; הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת
לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות ההוראות  83המתחייבות מתקנה לרבות ההוראות 

   לתקנות התעבורה )שעות נהיגה(. 168ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 
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להעלאת שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם  תמתחייב חברהה .3.15

 נסיעהכל  ובסוף ,לאתר חפצים חשודים תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת
 מהרכב. הילדים כלירידת  דאולו

אנשים  ,שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעותאת הנהגים  לתדרך תמתחייבהחברה  .3.16
 .זרים כלשהם

חריגה או בעיה  חריגה , על כל תקלהוינגייט של ההסעות לרכזלדווח  תמתחייבהחברה  .3.17
ד כביש של ילד, מי בחצייתוסעים או הקשורה בהתנהגות הילדים והנהמתעוררת בזמן ההסעה, 

  לאחר שירד מרכב ההסעה. 
המונעת אחרת ו עובדתית, משפטיתעסקית, , חוזית, חוקית מגבלהמצהירה כי אין כל  החברה .3.18

או לבצע את התחייבויותיה על פי הסכם זה זה  הסכםחתום על לממנה או העלולה למנוע ממנה 
 ובשלמותן.במלואן 

  האדם כח .4
עובדי החברה, בהתאם לרשימה קבועה של נהגים, כפי שהוצגו תבוצענה ע"י  שירותי ההסעה .4.1

 "(.הנהגיםבהצעה )"
, אזרחות ישראלית, ניסיון ואישורים תוקף בר נהיגה רישיון בעלי יהיו הנהגים כי תדאג החברה .4.2

 כנדרש בהזמנה.
השירותים  ביצוע לשם הדרושים והזהירות הבטיחות כללי פי על נוהגים כי הנהגים תוודא החברה .4.3

 .זה הסכם ל פיע החברה והתחייבויות זה הסכם נשוא
, שהיא סיבה מכל ההסעות שירותי מתן לצורך הופיע לא החברה של מהנהגים מי בו במקרה בכל .4.4

דין, תדאג החברה  ל פיכל היעדרות אחרת המותרת ע או שירות מילואים ,מחלה, חופשה לרבות
 .לוינגייטנזק ו, מבלי לגרום כל עיכוב מתוך רשימת הנהגים למצוא לו מחליף מתאים

, בהתאם להוראות הסכם זה החברההפועלים מטעם  הנהגים החלפתאת למכון הזכות לדרוש  .4.5
. אין המכון חייב לקבל על פי ההזמנהם לדרישות המכון מיהמתאי חלופיים נהגים והחברה תציע

, אם המכון לא החברה, והוא רשאי לסיים לאלתר את ההתקשרות עם החלופיים הגיםהנאת 

 אישר בעלי התפקידים כאמור. 

שהחברה תציע תתאפשר אך באישורו של המכון בכתב, לאחר  הנהגים ביוזמת החברההחלפת  .4.6
על פי ההזמנה, ושכישוריהם אינם נופלים ם לדרישות המכון מיהמתאי חלופייםיציע  נהגים

, , והוא רשאיחלופיים הנהגים. אין המכון חייב לקבל את טרם ההחלפה הנהגיםשוריו של מכי
לסיים לאלתר את ההתקשרות עם  מבלי לגרוע מכל סעד אחר שלו זכאי המכון על פי כל דין,

 , אם המכון לא אישר בעלי התפקידים כאמור. החברה

. מבלי כפופים להוראותיו ותנאיושירותים למכון, יהיו את שיספקו  החברהמטעם  הנהגיםכלל  .4.7
 . הנהגיםכל הפעולות והמחדלים של ך החברה תהא אחראיתלגרוע מהאמור לעיל, 

בלבד  חברהבלבד וה חברהשל ה הואחריות תה, ביקורה, השגחתהימצאו תחת פיקוח הנהגים .4.8
לרבות תשלום  זה הסכםשא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי תי
ר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום שכ

, שיועסקו הנהגיםזה לגבי  הסכםלקיים בכל תקופת תוקפו של  חברהה תזה. כמו כן מתחייב

 בחוקי העבודה. במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור
 התמורה .5

 בחודש שקדם לו, על פי ייטוינגלשניתנו  השירותיםחודש בגין  כלף החברה תגיש חשבון בסו .5.1
 . התעריףהחברה לא תהיה רשאית לעדכן את  ."(התמורה)" להצעה 1התעריפים בנספח ב'

 .הנסיעה וזמני נסיעה וכל בגין יומי פירוט המפרט"ח, דו לחשבונות לצרף בזאת מתחייבת החברה .5.2

 כאמור המפורט"ח הדו בצירוף החשבון הגשת ממועד יום 45 פלוסיבוצע תוך שוטף  התשלום .5.3
 .טוינגייבו לכך המוסמך הגורם ל ידיע החשבון אישור ולאחר, לעיל

 .מס חשבונית הוצאת כנגד כדין"מ מע יתווסף לעיל האמור לתשלום .5.4
בעתיד, על שירותי הסעות או על העסקה  יחולווהחלים  ,היטל או תשלום חובה מכל סוג ,מס כל .5.5

 נשוא הסכם זה, יחולו על החברה וישולמו על ידה. 
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 אספקת, והיא כוללת תשלום בגין מלאה וסופית היאבזה כי התמורה  מובהרלמען הסר ספק  .5.6

 והרכבים, אספקת כל הציוד השירותים, תשלום לכוח האדם הנדרש לצורך הענקת השירותים
בטיחות וכל עלות אחרת הנדרשת ו דלק, תשלומים והוצאות השירותיםמתן הנדרשים לצורך 

לכל תוספת או השתתפות  תזכאי תהיה החברהוכי פרט לתמורה לא  אספקת השירותיםלצורך 
 בגין ההסכם. שהוא וסוגבעלויות הישירות או העקיפות מכל מין 

 תשלום החשבון אינו מהווה אישור אודות טיב ביצוע השירותים. .5.7

 

  החברה אחריות .6
 מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי כל דין, החברה תהיה אחראית, בין היתר, כדלקמן:

מובהר, מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי לצורך הסכם זה יראו את החברה כבעלת הידע,  .6.1
נשוא הסכם זה, גם מקום שקיומם של אלה  ההסעות האמצעים והאפשרות לביצוע שירותי

 ו כל גורם אחר.אה מותנה בהתקשרותה עם עובדי

מי ה או , בין באמצעות עובדיזה הסכם פי למתחייבת למלא את כל התחייבויותיה עהחברה  .6.2

. אין בהוראות סעיף זה כדי לשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, מטעמה
 וינגייטל מטעם החברה. הנהגיםיחולו בשינויים המחויבים גם על  44וסעיף  33והוראות סעיף 

 התחייבויות הפרת בגין ושיפוי פיצוי ממנה לדרושלתבוע ו ,הא הזכות המלאה לפנות אל החברהי
 הסכם זה. יפל ע מטעמה מי ושל עובדיה של ,שלה

 הלרכוש ולציוד המשמשים אות, דן או נזק שיגרמו לכלי הרכבלכל אוב תהא אחראיהחברה ת .6.3
למעט נזקים שיגרמו כתוצאה ממעשה מכוון ו/או בזדון , זה הסכםעל פי  ההסעות במתן שירותי

 .על ידי וינגייט או מי מטעמו
מכל סיבה או ונזק  לטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה,אחריות מלאה ומוח תהא אחראיהחברה ת .6.4

לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או ו יולשליחו, לעובדיוינגייט, עילה שהיא ל
על פי  חברהיבויות הבביצוע התחי הקשורים או הנוגעים, םייבעקיפין, ממעשה או מחדל רשלנ

 .הסכם זה

 תמשחרר חברההלו. דמי הנזק שיגיע , לפי המקרה, בכל ואת הניזוק וינגייטפצה את ת חברהה .6.5
ובגין כל תאונה, חבלה או מכל אחריות וחבות לכל  וושלוחיו , עובדיוינגייטלחלוטין ומראש את 

המכון מתחייב להודיע לחברה תוך זמן סביר במקרה של טענה ו/או דרישה או תביעה  .נזק
 .העשויה להקים חבות כלפי המכון על פי סעיף זה

בין , השירותבכלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק  תאחראיהחברה  .6.6
י כל דין אחר, לנזקים או לפ 1968י פקודת הנזיקין )נוסח חדש( לפ האחריות כזאת מוטלת עליאם 

ל נזק ע יתבע וינגייט. אם השירותיםמתן או כתוצאה מביצוע  השירותיםתוך כדי  ושייגרמו ל
או לשלם כל  וינגייטלסלק את התביעה כנגד  חברהיהא על ה שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל,

ה להתגונן בפני כל וינגייט יאפשר לחבר על ידי בית משפט בפסק דין סופי. וסכום שיפסק לחובת
 דרישה או תביעה כאמור

או  וכנגד כל תביעהעל כל נזק  וינגייטלפצות ולשפות בשלמות את  אתבז תמתחייבהחברה  .6.7
בגין כל תאונה, חבלה או  ושלוחיו או או נגד כל מי מעובדי ונגד דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש

, לרבות וולשליחי ולעובדיוינגייט, לכל אדם כולל ל ,לעיל 6.46.4-ו 6.36.3פים נזק שמפורט בסעי
 .וינגייט יאפשר לחברה להתגונן בפני כל דרישה או תביעה כאמור, צאות המשפטיות שייגרמוהו

  ביטוח .7
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים, למשך  .7.1

 כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים כמפורט להלן, בחברת ביטוח מורשית כחוק בישראל;

לפי פקודת  - ביטוח חובה לכלי רכב ) הכולל במפורש כיסוי להסעת נוסעים בשכר( 7.1.1
פי חוק הפיצויים -, לכיסוי חבות על1970–ביטוח כלי רכב מנועי )נוסח חדש(, התש"ל

מבלי לגרוע מהאמור    , על תיקוניו ותקנותיו.1975-לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה
ייט תעודת חובה בתוקף, בגין כל כלי הרכב בסעיף זה, מתחייב הקבלן להמציא לוינג

 שעושים בהם שימוש במסגרת השירותים, טרם תחילת מתן השירותים.
 –ביטוח מקיף כולל כיסוי נזקי צד ג' רכוש  7.1.2
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לכל כלי רכב ו/או לכל ₪   1,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  7.1.2.1
 אירוע.

בסיס ערכו הריאלי  הפיצוי בגין נזק לרכוש/מטען השייך לנוסעים יחושב על 7.1.2.2
 קודם לנזק.

. לעיל, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף לרכביו )למעט 7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.2
ביטוח צ"ג(, במקרה זה הקבלן פוטר את וינגייט ו/או את הנוסעים ו/או את מי מטעמם של הנ"ל 

 ן, לרבות לכלי הרכב.  מאחריות לכל נזק שייגרם לרכוש ו/או ציוד באחריות ו/או בבעלות הקבל

 לדרישת וינגייט ימציא הקבלן עותק של הפוליסות להן התחייב כאמור לעיל. 7.3
היה ולדעת הקבלן קיים צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן, רשאי הקבלן  7.4

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי 
ל זה גובה גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת הביטוח, הנם בבחינת דרישה מזערית ובכל

המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הקבלן מצהיר ומאשר 
בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי וינגייט ו/או מי מטעמו בכל הקשור 

ם ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי לגבולות האחריות האמורי
 ידו.-שהוצא על

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין  ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים  7.5
המצורף להסכם זה  ביטוחים אצל חברה מורשית כדין וכמפורט באישור עריכת הביטוחים

 '.גנספח כ

  תקופת ההסכם .8
חודשים.  12לתקופה בת , ויישאר בתוקף וינגייטזה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי  הסכם .8.1

נוספים כל  חודשים 12תקופות נוספת של עד  בארבעהאופציה להאריך את ההסכם  לוינגייט
 . לחברהיום מראש  30ודעה של האחת, ב

 .המחויבים בשינויים זה הסכם הוראות יחולו הנוספת התקופה על .8.2

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכון .8.3
 :באופן מיידי לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים

  הסכם הפרה יסודית.את ה שהחברה הפרהבכל מקרה  .8.3.1

הסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא את ה שהחברה הפרהבכל מקרה  .8.3.2
 לעשות כן. המכוןבידי  הבו נדרש ימים מהמועד  14בתוך  ,את ההפרה נהתיק

 בביצוע עבירה פלילית.כתב אישום  החברההוגש נגד  .8.3.3

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המכון רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת, ובלבד שמסר  .8.4
 ( יום מראש.30הודעה מוקדמת של שלושים ) לחברה

על פי ההסכם או צד לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,לעיל הפסקת ההתקשרות כאמור .8.5
 דין. לפי

 מעביד-העדר יחסי עובד .9
 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 44מבלי לגרוע מהוראות סעיף  

מעביד, על כל -ולפיכך לא יחולו יחסי עובד ותיק שירותי הסעכקבלן עצמאי המענפועלת החברה  .9.1

 .או מי מטעמם המשתמע מכך, בין הצדדים

ל כל אדם אשר יועסק על ידה מצהירה ומתחייבת כי היא תהיה המעסיקה הבלעדית שהחברה  .9.2
בין כעובד ובין כנותן שירותים, וכי היא תהיה האחראית הבלעדית לכל  ההסעות במתן שירותי

החובות והזכויות המוטלות על מעביד על פי כל דין וחיקוק או על פי כל נוהג או על פי כל הסכם 
קיבוצי או צו הרחבה מחייב לרבות לכל תשלום וניכוי שיש לבצע עבור עובדיה או לכל זכות 

  סוציאלית אחרת של עובדיה.
לכך ולמען הסר ספק, מובהר כי העובדים אשר יפעלו מטעמה של החברה לביצוע הסכם  בהתאם .9.3

 המשתמע כל על, מעביד-עובד יחסי כל וינגייט לבין בינם ואין ייטוינגאינם, ולא יחשבו, כעובדי 
 .מכך
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 אחד לכל להורותו להדריך, לפקח, לתדרך מטעמו מיו ייטוינגיכולת של  אואין בכל זכות  .9.4

, החברה לעובדי וינגייט בין מעביד-עובד של יחסים מערכת ליצור כדי החברה ל ידיע ועסקיםמהמ
 הוראות ביצוע כי להבטיח כדי רק הינו ייטוינגפיקוח מטעם  או, הכוונה, הוראה, תדרוך וכל

 החברה יעשה על הצד הטוב ביותר ובמלואן. ידי לע זה הסכם

, ולנוהג לדין בהתאם לשלם חייב שמעביד האחרים החובה ותשלומי המיסים כל יחולו החברה על .9.5
 אחראית תהא בלבד והיא, סוציאליות זכויות ויתר מקביל מס, לאומי לביטוח תשלומים לרבות

 ההסעה רותיילש ובקשר עובדיה לבין שבינה עבודה מיחסי הנובעת מעובדיה עובד של תביעה לכל
  .זה הסכם נשוא

היה וייקבע על ידי גוף שיפוטי או על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד מעביד בין  .9.6
 החברה, אזי מתחייבת ההסעה או מי מהמועסקים על ידה במתן שירותי החברההמציעה לבין 

לשפות את המציעה בגין כל תשלום שתאלץ המציעה לשלמו לפי קביעה זו, לרבות כל תשלום 
או למי מהמועסקים על ידה  חברהות שהמציעה תחויב לשלם בפסק דין לוהוצאות משפט סביר

 מעביד או סיומם.-בתביעה שעניינה יחסי עובד ההסעה במתן שירותי
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 שונות .10

הסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין הצדדים, וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות שהיו  .10.1
 בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף.קודם לחתימת הסכם זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים,  .10.2
 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או  .10.3
מקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על מכוח הדין, ב

 זכויות אחרות כלשהן.

אי תקפותה של הוראה מהוראות הסכם זה או היעדר יכולת לאכיפתה, לא תפגע בתקפותן של  .10.4
 שאר הוראות הסכם זה, וההסכם יקוים קרוב ככל שניתן להוראותיו המקוריות ולפי רוחו.

 י מתנאי הסכם זה אלא על יסוד מסמך בכתב החתום על ידי הצדדים להסכם זה.אין לשנות תנא .10.5

, וינגייטעל פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב להמחות החברה אינה רשאית .10.6
על פי הסכם זה,  ואו חובותי והא רשאי להעביר את זכויותיי וינגייט אשר תינתן מראש ובכתב.

 .החברהי, ללא נטילת רשות מאת כולן או חלקן, לכל צד שליש
יפו על פי הדין הנוהג -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .10.7

 בישראל אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. 
  .זה להסכם במבוא כמפורט הינן הצדדים ובותתכ .10.8

 לע נתקבלה כאילו תיחשב"ל, הנ הכתובת לפי רשום בדואר למשנהו אחד מצד שתשלח ודעהה כל .10.9
 אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה נשלחה, אם רשום בדואר משנשלחה שעות 72 תוך הנמען ייד

 .מסירתה במועד ביד נמסרה ואם, שעות 24 תוך
 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 

   

__________________________  __________________________ 
 החברה  מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט
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 נספח א –ההזמנה 

 ]מצורף על דרך ההפנייה[
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 נספח ב –ההצעה 
 ]מצורף על דרך ההפנייה[
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    תאריך 
 

 -1נספח ג – ביטוחי הקבלןעריכת אישור 
 

 לכבוד:
 ו/או חברות בנות המכון הלאומי לספורטמכון וינגייט 

 "(המכון)להלן יקראו יחד ולחוד כל הנ"ל: " 
 ____________כתובת: 

 

 א.ג.נ,

 

 "(קבלןהמבוטחנו: ________________ )להלן: " :הנדון

 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום___________ ועד ליום ___________ ערכנו על שם הקבלן את 

ת אוטובוסים ספקלרבות אבקשר עם שירותי הסעות הביטוחים המפורטים להלן, בין היתר, בקשר עם 

ו/או  ורנסיעות הלוך וחז –מכון וינגייט להסעות וביצוע מערך שאטלים של אוטובוסים מנקודות בארץ ל

כמפורט בהסכם מיום  "(השירותים" -" והנוסעיםלהלן בהתאמה: ") שירותים נלווים לנ"ל, עבור וינגייט

 (  "ההסכם" -" והשירותים_______ )להלן בהתאמה: "

 

 פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס'................................... .1
 

דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של חבות הקבלן על פי  :החבות המבוטחת
 אדם או ישות כלשהי, בכל הקשור בשירותים.

 
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,  -הפוליסה אינה כפופה להגבלה בדבר חבות הנובעת מ :ביטול הגבלות

ים, פרעות ושביתות, כל דבר מזיק פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, בעלי חי
במאכל או במשקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. חריג אחריות מקצועית 

 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. ₪  1,000,000מבוטל בזאת עד לסך של 
 

עשי ו/או עקב מ והפוליסה מורחבת לשפות את וינגייט בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עלי :הרחבת שיפוי
מחדלי הקבלן ו/או מי מהבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו נחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.₪  4,000,000 : גבול אחריות
 

 
 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס'........................... .2
 

חבות הקבלן כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם  :החבות המבוטחת
 תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים.

 
הפוליסה אינה כפופה להגבלה בדבר העסקת נוער, עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים  :ביטול הגבלות

 ושעות עבודה.
 

הפוליסה מורחבת לשפות את וינגייט היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  :הרחבת שיפוי
 א נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.ומקצועית כלשהי כי ה
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 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.₪  20,000,000 : גבול אחריות

 

 דרישות כלליות: 

וכל אדם או גוף שהמבוטח  וכלפי וינגייט ו/או מי מטעמהפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף  (1
 התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לשירותים. סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות וינגייט על פיהן. (2

של הנ"ל,  וביטוח שנערך על ידי וינגייט ו/או לטובתהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל  (3
 ואנו מוותרים על כל זכות לשיתוף בביטוחים אלה.

הננו מאשרים כי הקבלן  בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות  (4
 בגין הביטוחים דלעיל.

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  (5

ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע  (6
ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה, הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי וינגייט ו/או הבאים מטעמם 

 ל פי הביטוחים דלעיל לא תצומצמנה ו/או תבוטלנה בשל כך.של הנ"ל  וזכויות הגורמים הנ"ל ע

הננו מתחייבים כי הפוליסות הנ"ל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח,  (7
 בכתב, בדואר רשום.  וינגייטיום ל 60אלא בהודעה מראש של 

 

 של כל הנ"ל. ואורחים, תלמידים מנהלים, ", כוללת עובדים"וינגייטלצורך אישור זה הגדרת 

 

 נוסח הפוליסות: ביט  על כל הרחבותיו ו/או כל נוסח מקביל אשר אינו פוחת מתנאי ביט. 

 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור 

 זה.

 

 

_____________ ______________ ______________ ______________ 

 ____________ 

  )שם החותם(  )חתימת המבטח(   )חותמת המבטח(

 

 )תפקיד החותם(  
 

 


