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למתן שירותי יישום, פיתוח ואפיון  ןהמזמי םסמכרז שפר, על בסיס הצעתו במענה לוהספק זכה הואיל
 (;בהתאמה "השירותים"-" והמכרז"", הצעת הספק")במערכת המידע פריוריטי 

 
, בין השאר, כי הוא בעל מוניטין, ניסיון, מיומנות ובעל כישורים, ידע מזמיןהצהיר בפני הוהספק  והואיל

במתן , וכי הוא בעל ניסיון השירותיםויכולת מקצועית ובעל ההסמכות והרישיונות הדרושים לביצוע 
 נשוא הסכם זה; לשירותיםדומים  שירותים

 
להתקשר עם הספק לצורך ביצוע  מזמיןה ןעונייובהסתמך על הצהרות והתחייבות הספק מ והואיל

 , הכל כמפורט בהסכם זה להלן.השירותים
 

 לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בזה בין הצדדים כדלקמן:

  מבוא ופרשנות .1

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. בכל מקרה של סתירה בין הוראת 
ההוראה הקבועה בגוף הסכם זה. כותרות הסכם זה  גוף הסכם זה לבין הוראת נספחיו, תגבר

 נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

 הגדרות .2

בהסכם זה ובנספחיו, יהיה למונחים הבאים הפירוש המופיע לצדם אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב 
 אחרת:
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2.1.  
יעניק את  רשא , שאושר על ידי המזמין,בעל מקצוע מטעם הספק "המפתח איש"

 .השירותים באופן אישי מטעם הספק

כהגדרתה במבוא להסכם זה, ולרבות כל תיקון ו/או שינוי  "הצעת הספק"  .2.2
מראש ובכתב, ולרבות כל מצג  מזמיןשייעשה בה בהסכמת ה

 ;מזמיןשהציג הספק ו/או מי מטעמו בפני ה

זכויות הניתנות לרישום או שאינן ניתנות לרישום, הכוללות גם  ""זכויות קניין רוחני  .2.2
זכויות באלגוריתמים, קוד בינארי, סמלים מסחריים, שיטות 
מסחריות, תוכניות מחשב, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, 
קושחה, הרכבם של חומר או חומרים, סימנים מאשרים, סימנים 

בין שאינן רשומות(, קיבוציים, זכויות יוצרים )בין רשומות ו
נתונים, רשימות לקוחות, מאגרי מידע, עיצובים, יצירות נגזרות, 
תגליות, רשימות מפיצים, מסמכים, שמות מתחם, מבני קבצים, 
נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים )בין רשומים ובין 
שאינם רשומים(, מידע, חידושים, המצאות, מעגלים משולבים, 

נתוני  ייצור, טופוגרפיה של מעגלים משולבים, חומרים,  ידע, לוגו,
שיטות, זכויות מוסריות, שפת מכונה, פטנטים, בקשות לרישום 
פטנטים, זכויות פטנט, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל 
בקשות המשך, בקשות חלוקה, הפקות מחדש, בחינות מחדש או 

זכות קניין, שם ארכות, תוכניות, תהליכים, טכנולוגיה שיש בה 
טוב, תוצאות מחקר, רישומי מחקר, שבבים מוליכים למחצה, 
סימני שרות, תוכנה, קוד מקור, מפרטים, מודלים סטטיסטיים, 
רשימות ספקים, מערכות, טכניקות, טכנולוגיה, סודות מסחריים, 
סימני מסחר, שמות מסחריים ושמות עסק, סגנונות סחר, חוזי, 

בילה לכל אחד מן האמורים לעיל בכל מידע טכני, וכל זכות מק
 מדינה או תחום שיפוט שהוא;

 .מזמיןמערכת פריוריטי לניהול מידע המותקנת במערכות ה "פריוריטי מערכת"  .2.4

ונספחיהם וכן כל התיקונים הרלוונטיים אשר  המכרזמסמכי  "המכרזמסמכי "  .2.2
 ; מזמיןנתבקשו על ידי ה

מטעם  השירותיםצוות "  .2.2
 הספק"

וכל גורם אחר מטעם , שהוצגו בהצעת הספק למכרז הספקעובדי 
לצורך מתן השירותים,  מזמיןהספק שיאושר מראש על ידי ב

מיישמים, מפתחים, קבלני משנה מאושרים של הספק ובכלל זה 
)לרבות עובדיהם ויועציהם(, יועצים מקצועיים, נציגי הספק ומי 

בהתאם להוראות  במתן השירותיםמטעמו אשר יהיו מעורבים 
 הסכם זה;

כאמור בהסכם זה ובמסמכי  ביחס לשירותים צרכי המזמין "המזמיןצרכי "  .2.2
התאמות ופיתוחים  , כפי שיעודכנו מעת לעת, לרבותהמכרז

דרישות פונקציונאליות, תמיכה נדרשת,  למערכת הפריוריטי,
, הכל כמפורט בהסכם זה השירותיםהדרכות, ליווי והטמעה של 

 .על נספחיו
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 נספחים  .2

 :כדלקמן ד –להסכם זה מצורפים נספחים א 

 ;המכרזמסמכי  אנספח   .2.1

 הצעת הספק; נספח ב  .2.2

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות; ג נספח  .2.2

 ;אישור ביטוח דנספח   .2.4

 

 הספקוהתחייבויות הצהרות  .4

 כדלקמן:  מזמיןכלפי ה , לפי העניין,בזאתומתחייב הספק מצהיר 

את מלוא  מזמיןאו מכל יועץ, ספק או ספק משנה של ה מזמיןוקיבל מן ה מזמיןכי הבין את צרכי ה .4.1
המידע, הרקע, החומר הטכני, וההסברים אשר נדרשו על ידו, לשם ביצוע כל התחייבויות הספק על פי 
 הוראות הסכם זה, וכי אין לו, ולא תהיה לו, כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לאמור לעיל, לרבות

י גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים בביצוע בקשר עם א
 ;השירותים

, וכן על בסיס הנתונים, קווי היסוד והצעת הספק המכרזעל בסיס מסמכי  השירותיםכי הוא יבצע את  .4.2
 ;מזמיןוההנחיות שנמסרו או שימסרו לו מזמן לזמן על ידי ה

הן נכונות ומדויקות וכי הינו בעל היכולות הכלכליות,  ובמסמכי המכרז כי הצהרותיו בהצעת הספק .4.2
 האיתנות הפיננסית והכושר הארגוני והלוגיסטי הנדרשים לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה;

כי הוא בעל כל הידע, המיומנות, הרקע המקצועי, הניסיון המוכח, כוח האדם והכלים הדרושים לצורך  .4.4
, להבטחת מילוי כל לאורך כל תקופת ההסכםעל פי הסכם זה וכי אלה יעמדו לרשותו  השירותיםביצוע 

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה;

מיד עם פקיעת כל  מזמיןכי בידיו כל האישורים, ההסמכות והרישיונות הנדרשים לצורך כך וכי יודיע ל .4.2
 אישור, הסמכה או רישיון כאמור;

זית או אחרת המונעת או אשר תמנע ממנו לבצע את כי אין כל מניעה חוקית, עסקית או חו .4.2
על פיו התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן וכי 

אינן עומדות ולא יעמדו )לרבות במקרה של כל שינוי ו/או עדכון מהדורות וגרסאות חדשות( בסתירה 
התחייבות, הסכם, בין בכתב ובין בעל פה של הספק כלפי צד ג' כל לכל דין, צו, פסק דין,  או בניגוד

 שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל;

ומילוי כל  השירותיםאת נאותות התמורה המשתלמת לו על פי הסכם זה עבור ביצוע  בדקכי  .4.2
 ה והולמת; התחייבויותיו על פי הסכם זה ומצא את התמורה ותנאיה נאות

כי הוא או מי מטעמו ממלאים אחר הוראות כל דין ולא מפרים זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו,  .4.4
לרבות זכויות קניין רוחני, וכי ככל שנדרשת הסכמתו או אישורו של צד שלישי כלשהו לביצוע 

או  או איזה חלק מהם, אזי באחריות של הספק ועל חשבונו לדאוג לכך שתהיה הסכמה השירותים
 אישור בכל תקופת ההסכם;

, לרבות כל בדיקות מהימנות לגבי עובדי מזמיןכי יבצע את כל דרישות מנהל אבטחת המידע של ה .4.9
 הספק;

 מזמיןולהתחייב בשמה כלפי צדדים שלישיים ללא אישור ה מזמיןכי ידוע לו שאינו זכאי לייצג את ה .4.10
 מראש ובכתב.
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כי יספק את השירותים למכון בדיוק וזמני תגובה מהירים, ובפרט יהיה זמין לטיפול בתקלות ובעיות  .4.11
שעות עבודה לתקלות  4בקשר עם השירותים תוך שני ימי עבודה בתקלות שאינן מהותיות ובתוך 

 מהותיות.  

 

  השירותים .2

-ו 1.4מזמין שירותים כמפורט בסעיף ל יספק, וצוות השירותים מטעמו הספק, באמצעות איש המפתח .2.1
כפי שיינתנו מעת  זמיןבהתאם להנחיות המולהסכם זה,  נספח אבלמסמכי המכרז, המצורפים  14

 לעת.

ייעשה בכפוף לשיקול דעתו ובהתאם לדרישותיו של המזמין. מובהר כי המזמין אינו  מתן השירותים .2.2
כולם או חלקם, וכי אין באמור לעיל בכדי  מתחייב כלפי הספק או כלפי מי מטעמו להזמנת השירותים,

. המזמין שומר על זכותו לבצע את בהיקף כלשהו לחייב את המזמין להזמין מן הספק את השירותים
מלהזמינם או לבצעם כלל, הכל בכפוף לשיקול  עהשירותים בעצמו, או באמצעות צד שלישי או להימנ

ן בהתאם לשעות עבודה בפועל שנעשו בהתאם דעתו הבלעדי והמוחלט. התמורה עבור השירותים תינת
 לדרישות המזמין.

 קניין רוחני .2

, או בתוצרים שהתקבלו כחלק ממתן השירותיםזכויות הקניין הרוחני כל הזכויות, לרבות  מובהר כי .2.1
אחרות  או למערכות קיימות למערכת פריוריטיכל חלק שיתחבר או יתממשק בבכל חלק מהם, ו

המלא והבלעדי  וורכוש ו, הן קניינמערכות אלועל גבי , לרבות במידע או בנתונים אשר ייאספו זמיןבמ
, או בכל חלק מהם, וכן בכלל בתוצרים כאמור. הספק לא יהא רשאי לעשות כל שימוש מזמיןשל ה

המזמין יהא רשאי מראש ובכתב.  מזמיןאלא באישור ה על גבי המערכותנתונים אשר ייאספו המידע וה
מבלי שהספק או אחר במקומו יהיו זכאים לכל תשלום בגין האמור עשות בזכויות אלו כל שימוש ל

והן    hard copy-, את כל תוצרי השירותים, הן בו, לפי דרישתלמזמיןלעיל והספק מתחייב להעביר 
במדיה דיגיטלית. הספק מתחייב לגרום לכל נותני השירותים )כהגדרתם להלן( לוותר על כל זכות, 

 לרבות זכות מוסרית, שיש להם בקשר עם תוצרי השירותים.

 מטעם הספק השירותיםצוות  .2

הבלעדי, את החלפתו  ו, על פי שיקול דעתמזמיןהדרוש י: בכל מקרה בו מטעם הספק השירותיםצוות  .2.1
 השירותיםמטעם הספק, מתחייב הספק לפעול מידית להחלפתו של חבר צוות  השירותיםשל מי מצוות 

כאמור  השירותיםמטעם הספק בבעל תפקיד אחר חדש שזהותו תוסכם על הצדדים. החלפת חבר צוות 
אלא אם נקבע אחרת , או באמתן השירותים עלויות שנקבעו על פי הסכם זהבלא תהווה עילה לשינוי 

 . מזמיןעל ידי ה

הספק לא יהיה רשאי, בשום צורה ואופן, להעביר לספקי משנה או יועצים כלשהם ספקי משנה :  .2.2
לכך מראש ובכתב לגבי כל ספק  מזמין, מבלי לקבל תחילה את הסכמת השירותיםביצוע חלק מה

כאמור  השירותיםכי הספק יתקשר ויעביר לספק משנה ביצוע עבודה במסגרת  מזמיןה םמשנה. הסכי
לעיל, אין בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות או אחריות כלשהי על פי כל דין ועל פי הסכם זה, 

 והספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של ספקי משנה כאמור, עובדיהם או מי מטעמם.

  מעסיק-היעדר יחסי עובד .4

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן שירותים עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה  .4.1
לבין מי מנותני השירותים )כהגדרתם  מזמיןלבינו או בין ה מזמיןוכי הספק הינו קבלן עצמאי וכי בין ה

מעסיק, יחסי הרשאה, -להלן( או אחר מטעמו של הספק או ספקי המשנה לא מתקיימים יחסי עובד
 יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לצורך כל דבר ועניין.

לבין הספק או עובדיו  מזמיןמעסיק בין ה-למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי לא ישררו יחסי עובד .4.2
לבין ספקי המשנה או עובדיהם והם יהיו, לפי העניין, במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה,  או

 "(.  נותני השירותים"בסעיף זה, עובדיהם הבלעדיים של הספק או ספקי המשנה בלבד )

הספק מתחייב לשאת, לבדו ובלעדית, כלפי נותני השירותים בכל החובות המוטלים על מעסיק כלפי  .4.2
לגרוע בכלליות האמור, מתחייב הספק לשלם במלואו ובמועדו כל תשלום אשר עליו עובדיו, מבלי 
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לשלם לנותני השירותים או לרשויות המדינה או לכל גורם אחר, מכוח הדין או הסכם או הסדר קיבוצי 
עבודה, ביטוח לאומי, הפרשות -או אחר, כללי או מיוחד, או צו הרחבה או נוהג או מנהג, לרבות שכר

פנסיוניים, חופשה שנתית, הבראה, גמול בגין שעות נוספות, הוצאות נסיעה, פיצויי פיטורים  להסדרים
 וכיוצא באלה.

הספק מתחייב כי הוראות המקבילות להוראות סעיף זה ייכללו בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה וכי  .4.4
 ספקי המשנה יפעלו בהתאם להוראות אלה.

הראשונה, בכל עת  ו( ימים מיום דרישת2, בתוך שבעה )וולשלם ל מזמיןהספק מתחייב לשפות את ה .4.2
)לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד(  ווללא הגבלת סכום, כל סכום כספי, תשלום או הוצאה שייגרמו ל

הקשורים לדרישה או לתביעה שתוגש או תינקט בכל עניין הקשור לנותני השירותים, לרבות בקשר 
מצד שני, או  מזמיןלבין ה והספק מצד אחד או מי מטעמ לשאלת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין

 בקשר עם כל חיוב, מס או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, מכל מקור שהוא. 

רשאי, לאחר  מזמיןלהעסיק את נותני השירותים וה מזמיןאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות ה .4.2
, לפנות למי מנותני מזמיןעל ידי הביטול ההסכם מכל סיבה שהיא למעט הפרה יסודית של ההסכם 

 השירותים על מנת להעסיקם.

 אבטחת מידע  .9

, יהיו בהתאם השירותיםובמהלך ביצוע  מזמיןבמערכות ה: נוהלי אבטחת המידע נוהלי אבטחת מידע .9.1
 –מעת לעת, בהתאם להוראות כל דין, ולרבות חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  מזמיןקבע הילנהלים ש

 ההנחיות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע כפי שיהיו מעת לעת.ו , התקנות שהוצאו לפיו1941

: מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת של הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין, הספק ליקויים באבטחה .9.2
כקריטית אשר תובא בפניו ולפעול  מזמיןיית אבטחת מידע שהוגדרה ע"י המתחייב להתייחס לכל בע

 .מזמין, וללא כל תשלום נוסף מצד המזמיןהמלא של ה וללא כל דיחוי לפתרונה, לשביעות רצונ

הספק מתחייב בזאת לשמור בסודיות ולא להעביר או למסור לצד שלישי שהוא, שמירת סודיות:  .9.2
ידע, מסמכים, קבצי מחשב, סוד מקצועי, סוד מסחרי וכל מידע אחר  במישרין או בעקיפין, כל מידע,

בקשר עם פעילותו על פי הסכם זה, לרבות  מזמיןאשר הגיעו לידיו או למי מטעמו או לידיעתו מה
"(. הספק מתחייב בזאת, כי ימנע מכל שימוש במידע סודי, בין מידע סודי)" השירותיםבקשר עם ביצוע 

מראש ובכתב.  מזמיןחרים מטעמו, לרבות נותני השירותים, אלא בהסכמת הבעצמו, ובין באמצעות א
האמור בסעיף זה לא יחול על שימוש או העברת מידע הנדרש לצורך ביצוע תפקיד הספק על פי הסכם 

, או שפורסם בציבור, או שנתקבל מצד שלישי מזמיןזה, וכן מידע שהיה ידוע לספק בטרם קבלתו מה
, או מידע אשר פותח באופן עצמאי ללא הסתמכות על המידע של הצד השני, כלשהו המחזיק בו כדין

ובלבד שבמקרה שהספק מתכוון להעביר מידע לאחר מכל סיבה שהיא כאמור בסעיף זה, הרי שיודיע 
 זמן סביר מראש.  מזמיןעל כך בכתב ל

או עם  יםהשירותהספק, וכן כל מי שיועסק על ידי הספק בקשר עם התחייבות נותני שירותים:  .9.4
מטעם הספק, עובדי הספק, ספקי המשנה  השירותיםהתחייבויות הספק על פי  הסכם זה, לרבות צוות 

שלו, עובדיהם, מנהליהם, שלוחיהם, ספקי משנה המועסקים על ידם, וכל מי שמידע סודי יובא 
מור רק לאחר או על ידי הספק או באמצעותו )במישרין או בעקיפין(, יועסק כא מזמיןלידיעתו על ידי ה

וכי אין לעשות בו כל שימוש. הספק מתחייב, בין היתר,  מזמיןשהובהר לו כי מדובר במידע סודי של ה
לאכוף על כל עובדיו, קבלני המשנה שלו, חברות וגופים הקשורים אליו ומי מטעמו, את הצעדים 

   הנדרשים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

זה מהוות תנאי  9 : מוצהר ומוסכם, כי ההתחייבויות המעוגנות בסעיף לת זמןהתחייבות ללא הגב .9.2
 יסודי בהסכם זה, ויעמדו בתקפן אף במקרה של ביטול ההסכם על ידי מי מהצדדים מסיבה כלשהי.

לרבות במתן השירותים על כתב סודיות  השירותיםהספק יחתים את מי מטעמו העוסק בביצוע  .9.2
עותק כתוב של כתבי ההתחייבות האמורים, עד לא  מזמיןלהסכם זה, ויעביר ל ג נספחבהמצ"ב 

( ימים ממועד חתימת הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו או התחייבותו של 2מאוחר משבעה )
 הספק על פי הסכם זה ועל פי כל דין.          
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 תמורה .10

, ולשביעות רצונו של יצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה במועדןת בתמור .10.1
לשעת ₪ לשעת עבודה של איש מפתח, ו_______ ₪ סך של _______ ישלם המזמין לספק  המזמין,

 (. "התמורה")[ יושלם לפי הצעת הזוכההספק ]השירותים מטעם יטי מצוות עבודה של מתכנת פריור

לפי הסכם זה ימלא  מזמין: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי התנאים לביצוע תשלומים .10.2
הספק אחר כל התנאים הקבועים לביצוע התשלום בהסכם זה, לרבות בהצעת הספק וכן ימציא הספק 

 את האישורים הבאים: מזמיןל

 חשבונית על סך התשלום הרלוונטי; .10.2.1

 ;1922 -תעודת עוסק מורשה בת תוקף עפ"י חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .10.2.2

אישור בר תוקף מפקיד המס או מרו"ח המעיד שהספק מנהל את פנקסי החשבונות  .10.2.2
 ;1922 -והרשומות שעליו לנהל עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו 

 ור על פטור מניכוי מס במקור מרשויות המס, אם קיים.איש .10.2.4

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק יהיה אחרי לתשלום על כל המיסים וכל תשלום חובה אשר  .10.2
 יחול בקשר לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הא רשאי לשלם את מס י מזמיןכל הסכומים ישולמו לספק בצירוף מס ערך מוסף כדין. המע"מ:   .10.4
הערך המוסף בנפרד מהתשלומים דלעיל ומתחייב להעבירו לספק עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק 

 לתשלום זה. 

וכן כל ניכוי אחר המתחייב על נכה מכל תשלום לספק מס במקור, בשיעור הנדרש על פי דין, י מזמיןה .10.2
 אישור על פטור מניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי.   מזמיןפי כל דין, אלא אם המציא הספק ל

מס על ידי יום מהמצאת חשבונית  20ייעשה בעבור כל חודש, תוך לספק התשלום  תשלום: תנאי .10.2
  ., ובהתאם לפירוט שעות עבודה בחודש העוקבבקשר עם כל תשלום הספק

לבין הספק במהלך  מזמיןהבכל מחלוקת כספית כלשהי בין  יהיה: מובהר בזאת, כי לא מחלוקת .10.2
 כאמור בהסכם זה. השירותיםהסכם זה, משום עילה מצד הספק להפסקה או עיכוב של ביצוע 

הינם סופיים והתמורה כוללת את כל ההוצאות  10 בסעיף : המחירים הנקובים מלוא התמורה .10.4
הכרוכות בקיום התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה. מוסכם כי הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי 
או תשלום נוסף, לרבות במקרה של שינויים במסים או באגרות או תנודות בשכר העבודה ושאר 

 תשלומים הסוציאליים, לרבות בדמי הביטוח. 

: הספק מוותר בזאת במפורש על כל זכות עכבון או כל זכות קיזוז בקשר עם התמורה על יזוזעכבון וק .10.9
. מוסכם בזאת 1924 –פי הסכם זה, לרבות ובמיוחד זכות העכבון על פי חוק חוזה קבלנות, התשל"ד 

, . זאתמזמיןמן הספק, לרבות בגין נזקים שנגרמו ל ועומדת הזכות לקזז כל סכום המגיע ל מזמיןכי ל
לשלם לספק, כפי שיהיו  מזמין, כנגד סכומים אותם נדרש המזמיןבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 מעת לעת.

 אחריות לנזק, שיפוי וביטוח .11

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה או על פי דין, הספק יהיה אחראי לכל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום,  .11.1
כל הוצאה )לרבות הוצאות משפטיות( או דרישה  חסרון כיס, אובדן רווח וכל נזק כיוצא באלה, לרבות

או תובענה או הליך )אזרחי או פלילי(, צו, פסק דין, קנס או פיצוי אשר יגרמו, במישרין או בעקיפין, 
בשל מעשה או מחדל  לרבות, או לצד שלישי כלשהו בקשר עם ביצוע הסכם זה ואו למי מטעמ מזמיןל

שירותים או אחר מטעמו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות של הספק, עובדיו, ספקי המשנה, נותני ה
עקב שגיאה מקצועית של הספק או הזנחה במילוי חובתו  מזמיןהאמור, בגין כל נזק שיגרם ל

המקצועית ולרבות כתוצאה מאובדן נתונים, עיכוב או אי עמידה בלוחות הזמנים. אחריותו של הספק 
ר תום תקופת ההסכם. האמור לעיל בא להוסיף על תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאח

 אחריות הספק על פי כל דין ולא לגרוע ממנה. 
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מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו של הספק על פי הוראות כל דין או הסכם זה, הספק  שיפוי: .11.2
, ומנהליהן, עובדיהן, דירקטורים בהן, ושלוחיהן, ו, החברות הקשורות במזמיןמתחייב לשפות את ה

( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלת סכום, כל סכום 2, בתוך שבעה )וולשלם ל
דין(, -כספי, דמי נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לו )לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך

ו, הקשורים עם כל דרישה או תביעה, לרבות תביעת צד שלישי, שתוגש או תינקט על ידי גורם כלשה
או חברה קשורה אליה או עובדיהן או אחר מטעמם בכל  מזמיןאו מי מטעמו, נגד ה -לרבות הספק 

 עניין בקשר עם:

ביצוע )או אי ביצוע( ההתחייבויות נשוא הסכם זה על ידי הספק או ספקי המשנה או  .11.2.1
 ני השירותים או מי מטעמם של האמורים לעיל למזמין; אונות

או בקשר  מזמיןמעסיק בין הספק או מי מטעמו לבין ה-עובדקביעה כי התקיימו יחסי  .11.2.2
עם כל חיוב, חבות, חוב, מס, תשלום חובה או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, מכל 

 מקור שהוא; או

או לכל צד  מזמיןהעתקה של או שימוש במסמכים או חומר מכל סוג שהוא השייך ל .11.2.2
 שלישי והפרת חובת סודיות או אבטחת מידע כלשהי בקשר עם המידע הסודי; או 

הפרה )או הפרה נטענת( של זכויות קניין רוחני בארץ או בחו"ל של צד שלישי על ידי  .11.2.4
 .  בשירותיםשימוש 

 כל הפרה של מצג או הצהרה או התחייבות של הספק בהסכם זה. .11.2.2

לכל תרופה או סעד אחרים ובלבד שנמסרה הודעה לספק זמן  ןמזמיהכל מבלי לגרוע מזכויות ה
סביר מראש בטרם הוצאת כל הוצאה או ניתנה לו הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה או תביעה 

בהודעת צד  והיה רשאי לצרף את הספק לכל הליך שיפתח נגדי מזמיןכאמור. בכפוף לאמור לעיל, ה
 . ועתג' או בכל דרך אחרת ולפעול לפי שיקול ד

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם ז ו/או על פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים את   :ביטוח .11.2
וה חלק הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המסומן כנספח ד' ומצורף להסכם זה ומהו

 בלתי נפרד ממנו. 

 תקופת ההסכם, הפרתו וביטולו .12

אלף למוקדם מבין תום תחילתה ממועד חתימת הסכם זה ועד  זה: תקופת הסכם תקופת ההסכם .12.1
 "תקופת ההסכם)עשרים וארבעה חודשים או  םשירותישל מתן השעות  (1,200) ומאתיים
 . ("הראשונה

למזמין שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת )כל שנה  .12.2
תקופת " –"; תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכה יחדיו תקופת הארכה" –נוספת 
יום לפני תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההארכה, ובלבד  20"(,  בהודעה שתינתן לספק ההסכם

שבסך כל תקופת ההסכם )כולל תקופת ההסכם הראשונה( סך כל שעות השירותים שיזמין המזמין 
 .(2,200) עותשלוש אלפים ומאתיים שעל מהספק לא יעלו 

היה רשאי להביא י מזמיןמוסכם כי המבלי לגרוע מיתר זכויותיו של המזין על פי הסכם זו או כל דין,  .12.2
הסכם זה לידי סיום, באמצעות מתן הודעה בכתב, בכל עת, מכל סיבה שהיא. ניתנה הודעה כאמור, 

מבלי , לפי המאוחריום ממועד מסירת ההודעה או במועד הנקוב בהודעה,  14יסתיים ההסכם תוך 
 שתהיה לספק זכות כלשהי עקב הפסקת ההסכם כאמור.

: מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים בגין הפרה או חדלות פירעון מזמיןביטול ה .12.4
להודיע לספק לאלתר ובכתב על  מזמיןה רשאיהצדדים כי בקרות אחד המקרים המפורטים להלן, 

 ביטול ההתקשרות: 

( ימים. הייתה 2הספק הפר הפרה יסודית של הסכם זה אשר לא תוקנה תוך שבעה ) .12.4.1
  ;לבטל את ההסכם לאלתר מזמיןהההפרה הפרה יסודית שאינה ניתנת לתיקון, זכאי 

( 21הספק הפר הפרה שאינה יסודית של הסכם זה אשר לא תוקנה תוך עשרים ואחד ) .12.4.2
 ימים; 
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רק זמני, או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה הוגשה כנגד הספק בקשה למינוי נאמן, מפ .12.4.2
( יום או הוטל עיקול על נכסי הספק, או חלק מהם, והעיקול לא הוסר 20תוך שישים )
 ( יום;20תוך שישים )

 הוצא נגד הספק צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפרק זמני; .12.4.4

נשוא הסכם זה  השירותיםהספק חדל מכל סיבה שהיא, לנהל את עסקיו או לספק את  .12.4.2
 ( יום במצטבר בשנה חוזית כלשהי;20( יום ברציפות או שישים )20מעל לשלושים )

  השלכות סיום ההסכם .12.2

מוצהר ומוסכם, כי בכל מקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק: )א(  .12.2.1
לשתף פעולה ככל שיידרש, וללא כל תמורה נוספת, על מנת לאפשר המשך קבלת 

על ידי ספק אחר, וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת ויעילה,  שירותים כראוי
של כל המידע והנתונים שבאחזקתו בקשר עם ביצוע  מזמיןהובהתאם להנחיות 

; )ב( להעמיד את כל המשאבים הדרושים על מזמיןהורה לו יאו למי ש מזמיןל השירותים
לפי העניין וכנדרש בהסכם זה ובנספחיו בצורה מלאה,  השירותיםמנת להמשיך בביצוע 

את כל  מזמין; )ג( להעביר ליעילה ושוטפת, וזאת עד להכנסת גוף ממלא מקום 
המסמכים, קבצים, חומרים, ציוד וכיוצ"ב שהוכנו על ידו והמצויים ברשותו בקשר עם 

 . הסכם זה ומתן השירותים על פיו, הן בעותק קשיח והן במדיה מגנטית

של ביטולו או סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, אזי מבלי לגרוע מכל  מקרהבכל  .12.2.2
הא י מזמיןהעל פי הסכם זה או כל דין )א(  מזמיןהסעד או תרופה אחרים להם זכאי 

זכאי לבצע בעצמה או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה היה אמור להיעשות 
אחרת, הספק מתחייב בזאת בתוך ארבעה  מזמיןאלא אם ביקש ה )ב( -ועל ידי הספק; 

 ם.השירותי להפסיק את מתן( ימים ממועד ביטול ההסכם, 14עשר )

 שונות .12

, זההסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. כל סכסוך או מחלוקת משפטיים בין הצדדים בקשר להסכם  .12.1
יפו -בעיר תל אביב לרבות נסיבות כריתתו, ביצועו או סיומו, ידונו אך ורק בבית המשפט המוסמך

 בלבד.  

הספק אינו רשאי להמחות או להעביר לצד שלישי כלשהו את זכויותיו או התחייבויותיו מכוח הסכם  .12.2
מראש ובכתב. להסרת הספק, אין באמור כדי לגרוע  מזמיןזה, כולן או חלקן, אלא בהסכמת ה

 לעיל. 7.2 מהתחייבויות הספק ואחריותו בהתאם להוראות סעיף 

על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ללא נטילת רשות ו או חובותי והא רשאי להעביר את זכויותיי מזמיןה .12.2
 מאת הספק, ובלבד שלא תיפגענה זכויותיו של הספק על פי הסכם זה. 

של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  כלשהוהסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי  .12.4
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 מכוח דין, במקרה מסוים או בסדרת 

 יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן. מקרים, לא

, לצורך מילוי התחייבות הספק על פי הסכם מזמיןשתף פעולה עם הספק, ככל הנדרש לדעת הי מזמיןה .12.2
 זה. 

וכל הסדרים, מצגים, מכתבים או הבנות שהיו  הצדדיםהסכם זה מבטא את ההסכם המלא שבין  .12.2
א קיבלו ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף. כל שינוי קודם לחתימת הסכם זה, ככל של

בהסכם זה או ויתור של מי מהצדדים להסכם זה, לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב בחתימת 
 הצדדים. 

, 5.2 הגיע הסכם זה לכדי סיום, מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים הוראות סעיפים:  .12.2
 זה. 13.7 וסעיף  13.3 , 13.2 , 13.1 , 12.5 , 11 , 10.9 , 9.5 , 9.3 , 8 

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. החליף מי מהצדדים את כתובתו, יודיע על כך מידית  .12.4
לצד שכנגד ועם קבלת ההודעה תהיה זו כתובתו לעניין ההסכם. כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו 
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שעות ממועד הישלחה, ואם נשלחה בפקס או  22ב כנתקבלה בידי הצד השני תוך בדואר רשום, תחש
נמסרה ביד, כנתקבלה במועד שיגורה או מסירתה )בהתאמה( ואם לא היה זה יום עסקים, ביום 

 העסקים שלאחריו. 

במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לתוכן הסכם זה או בין תוכן נספח כלשהו לתוכן נספח אחר  .12.9
 .מזמיןה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מזמיןהתגבר ההוראה המיטיבה עם 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

             
 הספק _______________________    _________________ המזמין

 
 ידי:____________________-על    ידי:_________________-על

 תפקיד:____________________    תפקיד:_________________
 תאריך:______________________   תאריך:___________________
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 אנספח 
 המכרזמסמכי 

 ]יצורפו בקובץ נפרד[
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 בנספח 

 הצעת הספק
 

 בקובץ נפרד[ תצורף]
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 נספח ג
 כתב התחייבות לשמירה על סודיות

 

כתב התחייבות זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם מתן שירותים  מיום __ בחודש __  .1
"(, ואלא אם נאמר אחרת, למונחים המופיעים בכתב התחייבות זה משמעות ההסכם)" 2019

 זהה למונחים המופיעים בהסכם. 

הח"מ מתחייב לשמור בסודיות את המידע הסודי, כהגדרתו להלן, וזאת למשך תקופה בלתי  .2
 מוגבלת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב הח"מ לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת, ולא לגלות  .2
להעביר במישרין או בעקיפין לכל אדם או גוף כלשהו כל מידע שנמסר או יימסר או אשר  או

)לרבות, ו או מי מטעמ  מזמיןניתנה או אשר תינתן גישה אליו, בכל צורה ואופן שהם על ידי ה
מבלי לגרוע, יועצים, נושאי משרה, עובדים, עורכי דין, רואי חשבון( בקשר עם ההסכם או עם 

השירותים על פי ההסכם  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מידע, ידע או נתון ביצוע 
, לתוכניות עסקיות ואסטרטגיות, לשיתופי פעולה מזמין, לחברות בנות של המזמיןהקשור ל

עסקיים, להתקשרויות )קיימות או פוטנציאליות( להזדמנויות עסקיות, לנכסים, 
ם מתקיימים קשרים או מגעים, להליכים משפטיים, להתחייבויות, לעסקים, לגורמים עמ

לרבות כל מידע פיננסי, מידע חשבונאי, מידע משפטי, סודות מקצועיים, סודות מסחריים, 
או חברות קשורות לה או מי מטעמן, וכן כל  מזמיןמידע מסחרי אחר של או בקשר עם ה

וש במידע כאמור או מידע כאמור אשר הופק או נתגלה על ידי נותנת השירותים תוך שימ
, ולרבות כל מידע הקשור במישרין או בעקיפין מזמיןשל ה ואשר נמסר לו על ידי מי מטעמ

)לרבות חברות בת, וחברות קשורות לה או מי מטעמן, לרבות בעלי מניות, עובדים,  מזמיןל
 "(.המידע הסודימנהלים, נושאי משרה, ספקים, מטופלים ולקוחות( )"

 כתב התחייבות זה לא תחול ביחס למידע:התחייבות הח"מ לפי  .4

 שהוא נחלת הכלל; .4.1

 שגולה על ידי צד שלישי, שלא עקב הפרת התחייבות הח"מ על פי כתב התחייבות זה; .4.2

על עצם הדרישה  מזמיןשהח"מ נדרש לגלותו על פי דין, בכפוף לכך שהח"מ הודיע ל .4.2
תגונן מפני דרישה לה מזמיןלגלות המידע כאמור, אם מותר הדבר על פי דין, ויאפשר ל

כאמור, ויגלה את המינימום הדרוש על מנת לעמוד במחויבות החוקית האמורה, בין 
 על עצם הדרישה, בין אם לאו; מזמיןאם מותר לו לגלות ל

 אישרה מראש לח"מ לגלותו במסגרת מתן השירותים.  מזמיןשה .4.4

וך הבנה לכך הח"מ מצהיר כי נטל על עצמו את ההגבלות כמפורט בכתב התחייבות זה מת .2
לשם שמירה על אינטרסים חיוניים שלה ולשם הגנה  מזמיןשהגבלות אלה נדרשות ל

לגיטימית על ענייניה, וכי הגבלות אלה הן סבירות בהתחשב בשירותים במסגרתם ייחשף 
 היועץ למידע הסודי.

 התחייבויות הח"מ לפי כתב התחייבות זה יעמדו בתוקפן ללא הגבלת זמן.  .2

תמתי על כתב התחייבות זה לאחר שקראתי והבנתי את תוכנו וכי החתימה אני מצהיר כי ח .2
 למטה היא חתימתי.

 

 
 
 
 
 
 

 

1.1. _________ 

 תאריך

1.2. __________ 

 שם מלא

1.2. __________ 

 ת.ז.

1.4. ____________ 

 חתימה
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 ביטוח   -'דנספח 

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים  .1
על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת 

אישור )להלן: " 1ד/הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן כנספח 
"(, וזאת במשך כל תקופת ההסכם, ביטוחי הספק"( על כל תנאיו )להלן: "חיםעריכת ביטו

שנים ממועד סיום  2 -ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופה שלא תפחת מ
 ההתקשרות. 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .2
מועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה לשלם את דמי הביטוח במלואם וב

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולעניין 
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע  1אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

ים על תשלומי הפרמיה. הספק יישא את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המזמין  אישור
 בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. 

יום לפני  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ .3
מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי בהתאם לנוסח אישור 
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

  של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 
לשפות ו/או לפצות את ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי הסכם 

 כל דין. זה ו/או על פי 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין  2 -לא יאוחר מ .5
את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור 
עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין 

ות מקצועית, מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח  לתקופות ביטוח אחרי
 לעיל(.  1נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  .6
ידרשו על כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שי

מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר 
ומתחייב, כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
המזמין ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או הביטוחים
אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת 

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 

ת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים מוסכם בזאת, כי קביע .7
הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם 
זה. הספק פוטר את המזמין ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל בקשר לכל תביעה ו/או 

 ת.  טענה ו/או דרישה בקשר עם גבולות האחריו

הספק פוטר בזה את המזמין ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל מכל אחריות לאובדן  .8
ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק. פטור זה 

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

ו/או  ת קבלני משנה במסגרתאחרים לרבו /מתכנניםמתחייב, כי בהתקשרותו עם יועצים הספק .9
 בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם,

ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס  /מתכנניםסעיף לפיו היועצים
אחריות מקצועית, ביטוח ולעניין  הספקכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך לפעילותם

לעיל. לחלופין, מתחייב הספק להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים  1כאמור בסעיף 
ידו ולכלול את המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו. -על

 למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות למתכננים ו/או
 הספק. יועצים ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על 

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-9הפרת כל אחת מהוראות סעיפים  .10
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 1-'דנספח 

 

 אישור עריכת ביטוחים

 

 תאריך _____________

 
 לכבוד

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד 
 ו/או חברות בנותצ'ארלס וינגייט 

 "(המזמין )להלן יקראו יחדיו: "
   כתובת: .................................

   
      

 

  א.ג.נ,

  
)להלן: "הספק"( בין היתר,  ................... ח.פ.......................הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 

פריוריטי כמפורט בהסכם מיום בקשר עם מתן שירותי יישום ו/או פיתוח ו/או אפיון מערכת 
 "ההסכם"(. -להלן בהתאמה: "השירותים", "הפרויקט" ו___________  )

 
"( ערכה תקופת הביטוחהרינו לאשר בזאת, כי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "

 חברתנו על שם הספק, בקשר עם מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:
 
 

על פי כל דין  הספקלכיסוי חבות  :כלפי צד שלישי אחריות מס'......................לביטוחפוליסה  .1
בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל )

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת השירותים בגבול אחריות בסך 
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר ₪  2,000,000של 

ם סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה חבות הנובעת מאש, אדים, התפוצצות, בהלה, מתקני
וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי 

הביטוח הורחב קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
מחדלי /או מעשי וטלת עליו עקב שעלולה להיות מו בגין אחריותאת המזמין כמבוטח נוסף  לכלול
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעמו הספק

 המזמין לרבות הרכוש יחשב כצד שלישי.  כל אחד מיחידי המבוטח.
 

ן : המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו במת פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעבידים .2
השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך 1940 –
סה"כ לתובע ולאירוע ביטוחי, וב₪  20,000,000כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 

לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק 
היה ויחשב למעבידם של עובדי ו/או המזמין והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את 

 מועסקי הספק.
 

בשל תביעה : לכיסוי חבות הספק על פי דין  פוליסה מס'..................לביטוח אחריות מקצועית .2
)_________( בגין ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח ולאחר המועד למפרע 

מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או 
/או בעבורו ו/או בשליחותו, השמטה של הספק, מנהליו, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו

אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלא 
במקרה שהביטוח בחברתנו לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ₪  2,000,000יפחת מסך של 

סה תחול יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפולי
חודשים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  2תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל 
ל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לכלו

את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשי ו/או 
מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך 
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בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה 
דן שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, אי יושר עובדים, חריגה מסמכות, בדבר: אוב

 נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש. 
 

 :הוראות כלליות לכל הפוליסות
 

מי מטעמו ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח המזמין ו/או הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי  .1
 לשפותו, טרם קרות מקרה ביטוח, סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. התחייב בכתב 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .2

 על פיהן.המזמין לא תפגע בזכויות  הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .3

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .4
 לעיל. 

ו/או המזמין בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 אלה.לטובתו וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים 

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6
 יום מראש.  20מבלי שניתנה למזמין הודעה על כך בדואר רשום  

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות, אך לא  .7
ודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיו של מוגבל, אי מתן ה

 לקבלת שיפוי. המזמין 

 

נוסחי פוליסות הספק, למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע 
 כביט/מנוביט/הראלביט/מגדלביט/פסגה ____________  .

 ות מקצועית: ............נוסח הפוליסה לביטוח אחרי

 " כוללות עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.המזמין" זה הגדרות אישור לצורך

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 

 

 בכבוד רב           

 

 חברה לביטוח בע"מ___________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


