
  

 הסכם

 2019לחודש ______,  ____ שנערך ונחתם ביום

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

       ("המכון")   
 ;מצד אחד

 
  __________ :ובין

 ע.מ. ______________ח.פ./  
 ________ –שכתובתו 

 .מצד שני                    "(נותן השירותים)" 

 

"(, לרבות הקמה ותחזוקה של האתר)" הקמת אתר אינטרנט למכוןמבקש לקבל שירותי  והמכון :הואיל
, )אופציונאלי( מדיה ודיגיטל-ניושירותי ו "(המערכתמערכת ניהול ועדכון פנימית של האתר )"

  ;כמפורט בהסכם זה להלן

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

נספח , המצורפת כנותן השירותיםבהצעת מכון ולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת המכרזים של ה והואיל 
 "(;ההצעהלהסכם זה )"ב 

כמפורט ו, בהזמנהם כהגדרתם שירותיאת השיספק לו  נותן השירותיםוהמכון מעוניין להתקשר עם   והואיל
 בהסכם זה;

 ;ומומחיות בתחום השירותים, כהגדרתם להלן ןמצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיו נותן השירותים  והואיל

בקשר עם  ותוברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדי והואיל
 .באמצעות הסכם זההשירותים 

 הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן: ,אשר על כן הוצהר

 

 ונספחים , פרשנותמבוא  .1

 –המצורפים, המוזכרים או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים  –המבוא להסכם זה ונספחיו  .1.1
 "(.ההסכםהם חלק בלתי נפרד ממנו )"

  ו.ם מובאות לנוחות הקורא בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותהסככותרות ה .1.2

, או כפי שהוגדרו חים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדםבהסכם זה תהא למונ .1.3
 .בהזמנה, אם הוגדרו

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה  .1.4
 במשמע וכן להיפך.

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .1.5
 במקרה של סתירה בין ההזמנה ובין ההצעה, יגבר האמור בהזמנה. 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה  .1.6
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
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ים, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה או לנספחים יהא כפוף לאישורם מראש ובכתב של הצדד
 בנספח הרלבנטי.

 השירותים .2

"(, בהתאם השירותיםפרק ד להזמנה )"ב כמפורט ,את השירותים יספק למכון נותן השירותים .2.1
 בכלל זה, יספק נותן השירותים למכון את השירותים כמפורט: .להנחיות המכון

ת קהש מועדשתחילתה ב חודשים 12שירותי הקמת אתר )לרבות תקופת אחריות בת  .2.1.1
יובהר, כי  (להזמנה 3-בנספח ח 1.11האתר בתום תקופת ההרצה, כמפורט בסעיף 

במהלך תקופת האחריות ינתנו למכון שירותי תחזוקה )כהגדרתם להלן( בלא תוספת 
שירותי )"להסכם זה  7.1תמורה, מעבר לתמורה עבור הקמת האתר כמפורט בסעיף 

 ;"(הקמת האתר

 ;"(תחזוקה שירותי)" חזוקה, תמיכה טכנית ותיקון תקלותאחסון, תשירותי  .2.1.2

 ושירותים מעבר למפורט בשירותי הקמת האתר שירותי ניו מדיה ודיגיטל .2.1.3
 נוספיםהשירותים את ההזמין "(. יובהר כי המכון רשאי להשירותים הנוספים)"

 בהתאם לדרישתו מעת לעת, אך אינו חייב לעשות כן. 

 ,נותן השירותים יבנה ,במסגרת שירותי הקמת האתרמבלי לגרוע מהמפורט בנספח ד יובהר, כי  .2.2
המלאה של  ולשביעות רצונואת המערכת,  המכון שלאינטרנט ה אתר אתתפעל יו תחזקי יעצב

  "(.האתר בניית)" להסכם זה ג ובנספחהמפורט בפרק ד' להזמנה  מפרטל בהתאם, המכון

באופן מלא, תקין ורציף את אתר האינטרנט הקודם החדש עביר לאתר יוטמיע י נותן השירותים .2.3
"(, לרבות תכניו, המידע הטמון בו וסימני הזיהוי האתר הישן)" המכוןששימש את 

של  URL-בזאת כי כל כתובות ה מתחייב השירותים נותןהאינטרנטיים המאפיינים אותו. 

אחר באתר, ללא  URL-ל ההאתר הישן יעבדו באופן מלא ותקין באתר או שיכללו הפניה קבוע
 קישורים שבורים ובעיות מכל סוג ברציפות הגלישה.

ג. בנספח  בהסכם זהט בהזמנה וכמפור השוטפים תחזוקה שירותי למכון נותן השירותים יעניק .2.4
טכנית ותיקון תקלות ביחס לכל תקלה, שירותי תמיכה  המכון לרשות נותן השירותים יעמיד

למשך כל תקופת ההסכם, לרבות הארכותיו.  ,קושי ובעיה שתתגלה בתפעול האתר והמערכת
לאחר תום  בתקופת האחריות שירותי התחזוקה יינתנו בלא תוספת תמורה, כאמור לעיל.

לן, תקופת האחריות, ואם יחליט המכון להאריך את ההסכם בהתאם לאופציה המפורטת לה

 להסכם זה.  7.1 ינתנו שירותי התחזוקה בתמורה כמפורט בסעיף

באמצעות  ,על ידי המכוןתבוצע בשוטף הזנת התכנים, העלאת התמונות ועריכת הטקסטים  .2.5
 יהיו באתר והתמונות התוכן כל בפרק ד.הממשקים, האפיונים ואפשרויות התפעול המפורטים 

 .המערכת דרך לשינוי ניתנים

  .להזמנה 3-לוח הזמנים לביצוע השירותים יהיה בהתאם למפורט בנספח ח .2.6

יהא רשאי לשנות, להקטין או להגדיל את היקף השירותים באופן סביר, לרבות בדרך  המכון .2.7
של שינוי, הוספה או גריעה במהלך תקופת ההסכם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכיו 

 המשתנים ומבלי לשנות את התמורה כהגדרתה להלן.

בעלי התפקידים כהגדרתם להלן, שהוצגו בהצעת השירותים יינתנו באופן אישי ובלעדי על ידי  .2.8
כי ההתקשרות עמו בהסכם זה נעשית בהתבסס על  לנותן השירותים. ידוע נותן השירותים

 מטעמו כאמור. בעלי התפקידיםלהעסיק את  נותן השירותיםהתחייבותו זו של 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3
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מצהיר ומתחייב בפני המכון  נותן השירותים, מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה
 כדלקמן:

אינו מאוגד,  נותן השירותיםהוא חברה פרטית המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל או, אם  .3.1
כל פעולה  –ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  –הוא עוסק מורשה, ולא ננקטה נגדו 

 ו, מחיקת ואו תוצאה דומה אחרת. שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקי

 באמצעי הניו מדיה השוניםכל תוכן,  יפיץמראש ובכתב בטרם אישור נציג המכון את  יקבלכי  .3.2
)לרבות ברשתות החברתיות, אתרי האינטרנט השונים ושאר אמצעי הפרסום הדיגיטליים 

 והמקוונים(. 

להוראות הסכם זה, בין כי יהיה אחראי לטיב השירותים ולביצועם ברמה הדרושה, בהתאם  .3.3
 אם בוצעו על ידו באופן ישיר, ובין אם נעשו על ידי עובדיו או קבלני המשנה שלו, או מי מטעמו.

נותן , לא יימצא נותן השירותיםבמהלך כל תקופת הסכם זה ומתן השירותים על ידי כי  .3.4
סכם זה. נתגלה או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים עם קיום התחייבויותיו על פי ה השירותים

בכתב למכון מיד עם היוודע לו דבר ניגוד  נותן השירותיםניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך 
ימים ממועד ההודעה כאמור,  7לא הוסר ניגוד העניינים תוך העניינים ויפעל להסרתו לאלתר. 

    יהא המכון זכאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב אשר תכנס לתוקפה באופן מיידי.

ין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו, להתקשרותו א .3.5
 בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו. 

הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, או הסכם, לניהול פעילותו  .3.6
, והם יהיו ברשותו על פי ההסכם העסקית בכלל, לרבות מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו

 .לכל תקופת ההסכם

ומתחייב  הקבועים בהזמנההוא זמין באופן מלא לספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים  .3.7
תוך הקדשת הזמן והמשאבים הנדרשים לצורך מילוי כל צרכיו של  לפעול בזמינות מלאה

 המכון.

, תוך שיתוף פעולה מלא עם והתנהלותהוא יפעל בהלימה למסרים הכלליים של המכון ולרוח  .3.8
 ונותני שירותים רלוונטיים נוספים. בכלל זאת, הוא לא יפעל באופן אשר עלול לפגוע בתדמית

 .ובכל האמצעים העומדים לרשות ופעל לקידום ולשיפור תדמיתיו ואו במוניטין שלשל המכון 

והה, ביושר ובנאמנות, הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במקצועיות, באיכות גב .3.9
כמיטב יכולתו וישקיע את מירב המאמצים, תוך ניצול מלוא מיומנותו, מומחיותו, כישוריו 

ותוך שמירת  המכוןהמרבית של  רשותו והכל במטרה להבטיח את טובתווכוח האדם העומד ל
 .המכוןהאינטרסים של 

רותים, וכי בחן את כל הוא קיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות שביקש בקשר למתן השי .3.10
הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הכל כמפורט בהסכם זה 

 על נספחיו. 

בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה  השירותיםאת  יספק נותן השירותים .3.11
או מי מטעמו, כפי שיהיו מעת לעת, כל זאת מבלי לפגוע  המכוןובהתאם להנחיות זמנה, הוב

 .נותן השירותיםבאחריותו הכוללת של 

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם  המכוןישתף פעולה עם  נותן השירותים .3.12
, ככל המכוןבאופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי  המכוןזה ויעמוד לרשות 

 או מי מטעמו. המכוןמאת שיידרש, 

המכון  אם , אלאהמכון, לא יתחייבו ולא יציגו כל מצג שהוא בשם ומי מטעמו נותן השירותים .3.13
 .מראש במפורש ובכתבהסמיך אותם לכך 
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, מבלי לקבל המכוןבאופן המטיל חיובים כלשהם, כספיים או שאינם כספיים, על  הוא לא יפעל .3.14
 את אישורו הכתוב מראש. 

, לגבי מתן המכון, כל מסמך או מידע שיידרש על ידי תו, מיד עם דרישלמכוןהוא יספק  .3.15
 השירותים. 

נותן יודיע מיידית למכון על כל שינוי המשפיע או עשוי להשפיע על עמידת  נותן השירותים .3.16
 בתנאי הסף של ההזמנה.  השירותים

  נותן השירותיםבעלי תפקידים מטעם  .4

שהציג למכון במסגרת , מטעמו בעלי התפקידיםספק את השירותים באמצעות י נותן השירותים .4.1

 ,"(בעלי התפקידים)", מעצב, ואיש ניו מדיה ודיגיטל UI/UXמנהל הפרויקט, מאפיין  הצעתו:
 תנאי זה הוא תנאי יסודי בהסכם. ובאמצעות מתכנת, 

נותן מטעם  יםהפועל בעלי התפקידים החלפתאת מטעמים סבירים למכון הזכות לדרוש  .4.2
אנשי צוות או  בעלי תפקידיםיציע  נותן השירותים, ובהתאם להוראות הסכם זה השירותים

בעלי התפקידים . אין המכון חייב לקבל את על פי ההזמנהם לדרישות המכון מיהמתאי חלופיים
, אם נותן השירותים, והוא רשאי לסיים לאלתר את ההתקשרות עם חלופייםהאו אנשי הצוות 

 . בעלי התפקידים כאמורלא אישר המכון 

תתאפשר אך באישורו של המכון בכתב, לאחר  נותן השירותיםהחלפת בעלי התפקידים ביוזמת  .4.3
על ם לדרישות המכון מיהמתאי בעלי תפקידים או אנשי צוות חלופייםיציע  נותן השירותיםש

. אין המכון , ושכישוריהם אינם נופלים מכישוריו של בעל התפקיד טרם ההחלפהפי ההזמנה
, מבלי לגרוע מכל סעד , והוא רשאיבעלי התפקידים או אנשי הצוות חלופייםחייב לקבל את 

, אם נותן השירותיםלסיים לאלתר את ההתקשרות עם  אחר שלו זכאי המכון על פי כל דין,
 המכון לא אישר בעלי התפקידים כאמור. 

, יהיו כפופים ותים למכוןשיראת שיספקו  נותן השירותיםמטעם  בעלי התפקידיםכלל  .4.4
יהיה אחראי כל הפעולות  נותן השירותים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להוראותיו ותנאיו

 אנשי הצוות מטעמו. בעלי התפקידים ווהמחדלים של 

 ודיווח פיקוח .5

בקשר עם מתן  וומי מטעמ בעלי התפקידיםמתחייב לפקח על פעילות  נותן השירותים .5.1
או למי מטעמו על כל חריגה ממהלך העניינים הרגיל ועל כל מקרה  מכוןהשירותים, ולדווח ל

 .נותן השירותיםהעלול להשפיע על מתן השירותים על ידי 

 ומי מטעמו. המכוןבהתאם להוראות ולהנחיות  יפעל נותן השירותים .5.2

 ותוקפו  תקופת ההסכם .6

תקופת האחריות עד תום זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי המכון, ויישאר בתוקף  הסכם .6.1

 בארבע תקופותלמכון האופציה להאריך את ההסכם . להלן( 9.1בסעיף  )כהגדרת מונח זה
ם. המכון יציין לנותן השירותייום מראש  30ודעה של ה, בכל אחת חודשים 12עד ת של ונוספ

ואת השירותים שאותם הוא  בהודעה על הארכת ההסכם את משך תקופת ההסכם בחודשים
 .מבקש לרכוש בתקופה זו )שירותי תחזוקה או את השירותים הנוספים, או שניהם(

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכון .6.2
 :באופן מיידי לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים

  הסכם הפרה יסודית.את ההפר  השירותיםנותן שבכל מקרה  .6.2.1
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 ןהסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ההפר  נותן השירותיםבכל מקרה ש .6.2.2
 לעשות כן. המכוןבו נדרש בידי  ימים מהמועד  14בתוך  ,את ההפרה

 בביצוע עבירה פלילית.כתב אישום  נותן השירותיםהוגש נגד  .6.2.3

המכון רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת, ובלבד שמסר מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,  .6.3
 ( יום מראש.30הודעה מוקדמת של שלושים ) לנותן השירותים

על פי ההסכם או צד לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,לעיל הפסקת ההתקשרות כאמור .6.4
 דין. לפי

 :הבאות ההוראות יחולו, שהיא סיבה מכל, סיום לכלל ההסכם הגיע .6.5

 ,לרבות שמות משתמש, מכוןאף מידע הקשור ל ובשרתי עוד שמורילא  השירותיםנותן   .6.5.1
 סיסמאות וכתובות.  

כל  וובשרתי ואצל ותירי ולא וממנ שקיבלה מידע כל מכוןל יעבור נותן השירותים  .6.5.2
 .המכוןעל מידע או פרטים 

 כל, ואו משלוחי ומעובדי למי או, ול איןכי ו מחקבכתב כי  תחייבי נותן השירותים .6.5.3
 אווהמערכת  באתר הקשורים, עתידית בין אם קיימת אם בין, כלשהי זכות או חומר

 . ןמכוב

נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה יחסית, אך ורק בגין החלק היחסי של השירותים  .6.5.4
שבוצע בפועל עד למועד סיומו המוקדם של ההסכם, למעט אם ההסכם הגיע לסיומו 
כתוצאה מהפרתו על ידי נותן השירותים ובמקרה כזה יהיה זכאי נותן השירותים 

  לתמורה יחסית בקיזוז הנזק שנבע למכון מההפרה.

 את האתר, לרבות יעביר נותן השירותים למכון – שהיא מכל סיבה זה הסכם בוטלאו  סתייםה .6.6
מופיעים בו או טמונים ה סוג מכל ומידע יצירההקוד שלו, התמונות, הקבצים וכל חומר,  תכניו,

בזאת כי כל התכנים והחומרים המופיעים או טמונים באתר כאמור  נותן השירותים מצהירבו; 
כל טענה או דרישה בקשר עם  לווכי לא תהיה  המכוןהרוחני הבלעדי של  ולעיל הם קניינ

 הזכויות עליהם.

 המכוןעם חפיפה  יערוך נותן השירותיםשהיא,  הסכם זה מכל סיבה של ביטולו או סיומו עם .6.7
כל המידע את  מסורישלישי( בכל הנוגע לאתר, לתפעולו ולניהולו ו)לרבות צד  ואו עם מי מטעמ

 ניהולשירותי תמיכה וטיפול בתקלות בקשר עם העברת  נותן השירותים יעניק למכון; הנדרש
 על שסופקועם כל בעיה שתתעורר בקשר עם השירותים בקשר ו ואו למי מטעמ למכוןהאתר 

 .ההתקשרות סיום לאחר חודשים 6 במשך, ההתקשרות לסיום עובר ויד

   התמורה .7

לפי הסכם זה ולפי ההצעה לשביעות רצונו  נותן השירותיםההתחייבויות בהתאם למלוא  .7.1
 ₪של ____________  תמורה על סך לנותן השירותיםהמלאה של המכון, ישלם המכון 

 התחזוקה ושירותי , תקופת האחריותאתרה הקמתשירותי  עבור ,[הזוכה הצעת פי על להשלמה]
 "(התמורה. )"להלן כמפורט דרך לאבני חלוקה פי על, האחריות בתקופת

-1.1אבני הדרך המפורטות בסעיפים  המכון את מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור 25%
 להזמנה. 3-בנספח ח 1.5

-1.6אבני הדרך המפורטות בסעיפים המכון את מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור  50%
 .להזמנה 3-בנספח ח 1.7

-1.8אבני הדרך המפורטות בסעיפים  המכון את מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור 20%
 להזמנה. 3-בנספח ח 1.10

 1.11 בסעיף אבן הדרך המפורטת המכון את אישורומהתמורה תשולם לספק בסיום  2.5%
  .ותחילת תקופת האחריות להזמנה 3-בנספח ח
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 . האחריותתקופת תחילת מחודשים מהתמורה תשולם לספק לאחר שישה  2.5%

המכון מימש את זכות הברירה שלו להאריך  אם, כהגדרתה להלןתום תקופת האחריות  לאחר
על סך של  חודשיתותמורה  תשולם לנתן השירותים, ולרכוש את שירותי התחזוקה את ההסכם

 "(.תמורת התחזוקה)"  [לפי ההצעה הזוכה יושלם]( התחזוקה________ עבור שירותי 

בהזמנה בכתב ובהתאם להחלטת המכון,  נותן השירותים, שיוזמנו מהשירותים הנוספיםעבור  .7.2
, מעצב גרפילשעה עבור ₪ של ____________  תמורה על סך לנותן השירותיםישלם המכון 

____________  פלשיסט, תמורה על סך של לשעה עבור ₪ ____________ תמורה על סך של 
לשעה עבור מנהל רשתות ₪ ____________ לשעה עבור מתכנת, תמורה על סך של ₪ 

יושלם לפי ההצעה ] לשעה עבור תקציבאי/מנהל לקוח חברתיות ותמורה על סך של ________
 "(.השעתית התמורה)" [הזוכה

לעיל, יתווסף מע"מ בשיעורו על פי דין במועד  7.2עד  7.1לכל הסכומים הנקובים בסעיפים  .7.3
 הוצאת חשבונית מס כחוק על ידי נותן השירותים. 

 נותן השירותיםיגיש למכון חשבון מידי חודש ובו פירוט שעות מתן השירותים.  נותן השירותים .7.4
 מס כחוק.ימציא  למכון חשבונית 

קיום כל  תמורתוהסופי  מלאהיא המחיר ה והתמורה השעתית , תמורת התחזוקההתמורה .7.5
באופן מלא  השירותיםזה, ביצוע  ובכללעל פי הסכם זה,  נותן השירותיםהתחייבויותיו של 

לנותן שולם ילא  ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם והיא לא תשתנה משום סיבה שהיא.
שא בכל ההוצאות יי נותן השירותים, ומעבר למפורט בסעיף זה לעיל ףנוס שלוםכל ת השירותים

 מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.בגין ביצוע  ווהתשלומים שיהיו ל

הוצאה, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר עם קיום או  כל פעולה, עלות .7.6
לגביהם, במפורש, בהסכם זה, כי על פי הסכם זה, שלא נקבע  נותן השירותיםשל התחייבויותיו 

הוצאה או פעולה, עלות, כל . בכלל זה, נותן השירותיםיישא בהם, יהיו על חשבון  המכון
 הנובעים משינויים בדין או מהצורך לשתף פעולה עם חברות או ספקים אחרים. 

נותן שמותנה בכך  לנותן השירותים והתמורה השעתית , תמורת התחזוקהתשלום התמורה .7.7
ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור  השירותים

 היה רשאי לנכות מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, י
 מהתשלומים את סכומי המס על פי הדין.

ימים  45+שוטףוהתמורה השעתית בתנאי   התחזוקה תמורת, התמורה את לספק שלםי המכון .7.8
 .חשבוניתה הגשתמיום 

 נגישות .8

נותן השירותים יהא אחראי כי האתר, מבלי לגרוע מהמפורט בפרק ד' להזמנה יובהר, כי  .8.1
חוק שוויון זכויות  מאפייניו, עיצובו וממשקו יונגשו לבעלי מוגבלויות בהתאם לכל דין, לרבות

, התקנות שהותקנו מכוחו וכל הנחייה של רשות מוסמכת 1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
אישור מגורם מוסמך  למכון נותן השירותים ימציא .למכוןנכון למועד מסירתו לעניין זה, והכל 

 על כך.

בקשר עם האתר. לאחר מועד  בכל הנוגע להנחיות הנגישות המכוןאת  נותן השירותים ילווה .8.2
 .נותן השירותיםובליווי  המכוןמסירת האתר, תהא נגישות האתר באחריות 

 אחריות ושיפוי  .9

 12עיצובו המלאים והתקינים למשך והא אחראי על בניית האתר, אפיונו, י נותן השירותים .9.1
תקן באופן שוטף כל תקלה, בעיה, י, וממועד השקת האתר בתום תקופת ההרצהחודשים 
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של  והניתן, לשביעות רצונשגיאה, פגם וליקוי שיתגלו באתר ובמערכת בפרק זמן קצר ככל 
  ."(האחריות תקופת)" המכון

לפי מלאה, באחריות באופן בלעדי שא יי נותן השירותיםלעיל,  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.2
למתן השירותים, ולכל נזק והוצאה הקשורים באספקת השירותים בהתאם להסכם זה  ,כל דין

 . או בעלי התפקידים נותן השירותיםשנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של או על ידו, 

יהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו למכון  נותן השירותים .9.3
(, נותן השירותיםם או מי מטע בעלי התפקידיםאו למי מטעמו או לצד ג' כלשהו )לרבות 

חיו, או מי מטעמו, , עובדיו, שלו, בעלי התפקידיםנותן השירותיםכתוצאה ממעשה או מחדל של 
 תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם.

שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה, ולא תתפרש, כדי לעשות את המכון וכל אדם הפועל  .9.4
מטעמו אחראים או חייבים בפיצויים בעד כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם 

, עובדיו או מי מטעמו בקשר עם תפקידים, בעלי הנותן השירותיםעקב כל מעשה או מחדל של 
משחרר  נותן השירותיםעל פי הסכם זה,  נותן השירותיםמתן השירותים או קיום התחייבויות 

 מכל אחריות או חבות כאמור.  ובזאת את המכון ופוטר אות

דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כדי לשחרר את  .9.5
מאחריותו המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על המכון או מי מטעמו  השירותיםנותן 

 אחריות כלשהי. 

נותן לעיל,  9 במקרה של תביעה נגד המכון או מי מטעמו, בגין נזק או אובדן כאמור בסעיף .9.6
ישפה את המכון או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב בשל  השירותים

, וכן בגין הוצאותיו בגין ההליך המשפטי, לרבות כאמורבקשר לנזק, אובדן או פגיעה  או
קבלת דרישתו עם בנסיבות העניין, וזאת משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום סביר,  הוצאות

 תימסר לנותן השירותיםאו מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה כאמור.  ,המכון של הראשונה
, אפשרות להצטרף להליכים לנותן השירותיםעל תביעה או דרישה כאמור, ותינתן  הודעה

צד להסכם זה לא את ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור.  וברצונו בכך, לנהל המשפטיים,
יתפשר במסגרת הליך שבגינו זכאי המכון לשיפוי על פי סעיף זה, באופן שמטיל אחריות או 
מהווה הודאה במעשה או מחדל של הצד השני, אלא בהסכמה מראש ובכתב של הצד השני, 

 שלא תימנע אלא מטעמים סבירים. 

 ביטוח .10

 לערוך השירותים נותן מתחייב, זה הסכםעל פי דין ו/או על פי  השירותים נותןאחריות לגרוע מ מבלי
המצורף להסכם זה  ד כנספח המסומן הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים את ולקיים

   ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

  סודיות .11

מידע וחומרים להיחשף לאו עשוי לקבל  או/שקיבל ו"( מאשר הצד המקבל)" נותן השירותים .11.1
. מידע "( ולפעילותוהצד המגלהמכון )"מסוימים שהם סודיים או פרטיים בטיבם בקשר ל

 ".מידע סודיוחומרים כאמורים ייקראו להלן: "

 אך" יכלול כל נתון טכני, כספי, עסקי, שיווקי, של מכירות או אחר לרבות, מידע סודיהמונח " .11.2
פרטים אישיים ומידע רפואי של , ות פוטנציאלייםקיימים ולקוח , רשימת לקוחותרק לא

מידע, תהליכים או ידע, בין אם כתובים ובין אם לאו, אשר קשורים באופן כלשהו מטופלים, 
, או המקבל הצד. בנוסף, מידע סודי כולל כל ניתוח, עיבוד או עריכה שבוצעו על ידי המגלה צדל

מידע הסודי שנמסר ה, בקשר עם וי בקשתאו כל צד שלישי לפ ו, הקשורים אליועל ידי עובדי
לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע הבאים לידי ביטוי בדו"חות,  המקבל לצד

רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם מוחשי ובין אם 
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מידע סודי" לצורך הסכם זה: האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן לא יהיה בגדר " למרותלאו. 
או נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר  המקבל לצד)א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו 

זה; )ב( מידע אשר היה  הסכםעל פי  קבלהמ הצדשלא עקב הפרת התחייבות  המקבל לצדגילויו 
 שלישי מצד המקבל הצד לרשות שהגיע( מידע ג) ;זה הסכםעובר לחתימת  המקבל הצדבידי 

 גילויו ואשר, סודיות לשמירת התחייבות ללאבמישרין או בעקיפין,  גלההמ לצדאשר אינו קשור 
 אותו לגבי המגלה הצד כלפי שלישי צד לאותו שיש סודיות לשמירת התחייבות מפר אינו לידיו
 .המקבל הצד ידי על עצמאי ובאופן בנפרד נרכש או שפותח מידע)ה(  או; מידע

וגם כל איש או ישות  הצד המקבלמניות של -" פירושו כל דירקטור, מנהל או בעלקשורים"
צד , בין במישרין ובין בעקיפין; ו"הצד המקבלהשולט או נשלט או בשליטה משותפת של 

משנה או כל יחיד או -" פירושו לרבות, אך לא רק, כל נציג, סוכן, ספק, יועץ, קבלןשלישי
 .ומטעמ אוהצד המקבל ישות הפועל עבור 

, ולא לצד שלישי כלשהוא גלה כל מידע סודיישמור על סודיות המידע הסודי, ולא הצד המקבל י .11.3
עשה שימוש בכל מידע סודי למטרה כלשהי, בין אם עסקית ובין אם לאו, אלא ככל הנדרש י

 לפי הסכם זה.  ולצורך קיום התחייבויותי

 מתחייב כדלקמן:מקבל הצד מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על פי דין,  .11.4

הצד הראשונה בכתב של  וכי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישת .א
הסודי יחדל לעשות כל שימוש במידע  ווכל מי מטעמ צד המקבל, לפי המוקדם, ההמגלה

 . ו, ישמיד את כל המידע וכל עותק ממנו המצוי ברשותהצד המגלה ויחזיר או, אם הורה לו

, בכתב, על כל חובת גילוי שיחולו עליו לצד המגלה בהקדם האפשרייודיע מקבל כי הצד ה .ב
לפי דין, לרבות דרישה של רשות מוסמכת,  גופים קשורים לו,מי מטעמו, לרבות על או 

לפעול להוצאת צו מניעה או כל לבעל המידע בקשר עם המידע הסודי באופן אשר יאפשר 
 . סעד מתאים אחר

, כפי שיהיו מעת לעת, הצד המגלהיפעלו בהתאם להנחיות  ווכל מי מטעמ צד המקבלכי ה .ג
 ווכל מי מטעממהצד המקבל תהא זכות לדרוש באופן סביר  לצד המגלהבכל הקשור למידע. 

הסודי במידע  ווכל מי מטעמהצד המקבל לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור לשימוש 
 ל פי סעיף זה.ע ווקיום התחייבויותי הצד המגלהשנמסר לו מ

לסודיות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק  וכל הפרה של התחייבויותיהצד המקבל מאשר ש .11.5
 האמורות לפי סעיף ואת התחייבויותיהצד המקבל פר יולפיכך, אם   לצד המגלההפיך -בלתי

זכאי לתבוע צו מניעה זמני מיידי או כל סעד  ואו מי מטעמ ה הצד המגלהזה, כולן או חלקן, יהי
, וזאת מבלי לגרוע מכל תביעה או עילה אחרת העומדת ו, או מי מטעמהצד המקבלחר כנגד א
 .הצד המקבלכנגד  ואו מי מטעמ צד המגלהל

 זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה. בסעיף האמור .11.6

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן .12

בהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין, ומשכך אין באמור בהסכם  .12.1
 , בעלי התפקידיםנותן השירותיםמעביד בין המכון או מי מטעמו לבין -זה כדי ליצור יחסי עובד

 או מי מעובדיו או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו.

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מי  12.1אם על אף האמור בסעיף  .12.2
נותן , מתחייב םאו מי מטעמבעלי התפקידים , נותן השירותיםמטעמו הוא מעבידם של 

בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט  לשפות את המכון או מי מטעמו השירותים

לעיל,  9.6שיפוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף עם דרישתו הראשונה. עו"ד(, מיד 
 בשינויים המחויבים.
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 יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של נותן השירותים .12.3
עובדיו או נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם  בעלי התפקידים,

 ל הסכם, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר.ובכפוף לכ

 תוצרי השירותים, קניין רוחני ושימוש בשם  .13

 :יכ ,מצהיר ומתחייב בזאת נותן השירותים

, לרבות בסמליהם המכוןמתחייב שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של  נותן השירותים .13.1
 מראש ובכתב.   המכוןובסימני המסחר, אלא בהסכמת 

נותן או מי מצוות  נותן השירותיםמסמך, המצאה או יצירה שיהגה תוצר, , תכניתכל רעיון,  .13.2
לנותן ו, המכוןהבלעדי של  זכותו וקניינו, בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיו מלכתחילה השירותים
 לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם.  או למי מטעמו השירותים

נותן ו או על ידי יד-על נואשר הוכהתוצרים כל המכון את יעמיד לרשות  שירותיםנותן ה .13.3
, , על כל העתקיהםבמסגרת ביצוע ההסכםאו על ידי מי מטעמו  , בעלי התפקידיםהשירותים

 בכל עת. המכון של הקודמת  ופי דרישת-מיד עם סיום ההסכם או על

וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה  מתן השירותיםבכל עת במהלך  המכוןעל פי דרישת  .13.4
למכון צילום,  נותן השירותים, ימסור את מתן השירותים נותן השירותיםשהיא, או שסיים 

, בתוספת הצהרה תוצרי השירותיםהעתק או מקור לרבות ע"ג תקליטור )לפי בחירת המכון( של 
 בכתב שלא קיים מסמך נוסף כאמור שלא נמסר למכון.

 נותן השירותיםבין אם הסתיימה עבודתו של  בתוצרי השירותיםלמכון תהא זכות היוצרים  .13.5
 עפ"י הסכם זה ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי.

את כל התמורה עבור הקניית זכות  תכולל התמורה המשולמת לומצהיר בזה כי  נותן השירותים .13.6
 למכון. בתוצרי השירותיםהיוצרים 

או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך אחר  כבר עתה לומכון מוקנית זכות היוצרים של ה .13.7
. אף מחלוקת בין הצדדים תאו החלקי ההמלא התמורהואיננה תלויה בתשלום בפועל של 

 , לא תשלול את זכות היוצרים של המכון.סכום התמורהלרבות בעניין 

וזאת  תוצרי השירותיםבכל  המכון יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, .13.8
 ובלא מגבלות כלשהן. עיניולפי ראות 

 שונות .14

על פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ נותן השירותים .14.1
על פי  ואו חובותי והא רשאי להעביר את זכויותייהמכון  , אשר תינתן מראש ובכתב.המכון

 .נותן השירותיםהסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, ללא נטילת רשות מאת 

לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא,  לנותן השירותים .14.2
 לרבות על מסמכים.  

הנוהג יפו על פי הדין -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .14.3
 בישראל אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. 

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות -אי .14.4
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד 

ה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד במועד מאוחר יותר בגין אותה הפר
 המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות.



10 

 

כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו  ,למען הסר כל ספק מוצהר בזאת .14.5
ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים לפני 

ידי -חתום עלויהיה כל תיקון להסכם זה או שינויו יעשו בכתב,  הסכם זה, ככל שנעשו.חתימת 
  כל הצדדים להסכם זה.

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין להם  .14.6
אשר תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם זה, 

  יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה  .14.7
 זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו.

לו בדואר רשום כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח  .14.8
שעות מעת מסירתה  48לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום 
 שאז תחשב שנתקבלה, במועד מסירתה.  –היום שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית 

 :ים על החתוםולראיה באו הצדד

 

_______________ _______________ 

 המכון נותן השירותים
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 נספח א
 ההזמנה
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 נספח ב
 ההצעה
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 נספח ג שירותי תחזוקה ואחסון 

 שירותי התחזוקה .1

 שירותי)" להלןבפרק ד להזמנה ואת השירותים המפורטים  חברהלהעניק ל במתחיי נותן השירותים
 "(:התחזוקה

 שירותי אחזקה שוטפים הדרושים לתפקודו התקין של האתר. 1.1

 להלן.  2שירות תיקונים מלא, כמפורט בסעיף  1.2

 להלן. 3ביצוע עדכוני גרסה ותוכנה של המערכת, כמפורט בסעיף  1.3

 התיעוד באתר. עדכון רכיבי 1.4

 אחסון האתר בשרת מהיר ויציב. 1.5

 שירות התיקונים .2

כל תקלה  לתקן במתחיי נותן השירותיםבמהלך תקופת האחריות ותקופת ההתקשרות  .2.1
, המכון ודווח ליהתקלה, כפי ש לאופי בהתאם ייקבע אשר, תוך פרק זמן סביר, אתרשתתגלה ב

למען הסר ספק, מובהר כי במסגרת  ולאחר מכן במסגרת שירותי התחזוקה.כחלק מהאחריות 
כל רכיב חלופי או תוכנה הדרושים לתיקון  למכוןספק י נותן השירותיםשירות התיקונים, 

  התקלה ולתפקודו התקין של האתר.

ונותן השירותים אינו רשאי לתקן כל תקלה ללא הגבלה,  מנותן השירותיםלדרוש  המכון רשאי .2.2
 . יבצענים אשר במספר או בסוג התיקו להגביל את המכון

רשאי להגביל את משך זמן  נותן השירותים אינותיקון כל תקלה יימשך עד לפתרונה המלא.  .2.3
 התיקון.

 זה, "תקלה" משמעה הוא גם: 2לעניין סעיף  .2.4

באתר, לרבות פגמים או ליקויים אשר ליקויים  או שגיאות, פגמיםמ קלה הנובעתתכל  .2.4.1
אחראי להם באופן ישיר, כגון, אך לא רק, פגמים וליקויים בבסיס  נותן השירותיםאין 

 .המכוןשל  המחשוב ובתשתית הנתונים

 כל תקלת תפקוד של האתר. .2.4.2

במסגרת שירות שסיפקה ללקוחות אחרים ה נותן השירותים כל תקלה באתר אשר גיל .2.4.3
 .המכוןמלבד 

 עדכוני גרסה ותוכנה .3
באופן שוטף עדכוני גרסה ותוכנה בהתאם  נותן השירותים יספק למכוןבמהלך תקופת ההתקשרות, 

 "(.  עדכוני גרסה)"לצורך 

 אופן מתן השירותים .4

ת התחברות ספק את שירותי התחזוקה באמצעונותן השירותים יככל שהדבר יהיה אפשרי,  .4.1
על  המכוןיגיעו למתקני  נותן השירותים או מי מטעמו . במידת הצורך, המכוןמרחוק למחשבי 

 מנת לבצע את השירותים. 
, בין היתר, באמצעות תקשורת אינטרנט מאובטחת, אשר למכוןשירותי התחזוקה יינתנו  .4.2

 .במכוןתבוסס על תוכנות וכלי אבטחת המידע הקיימים 
 .ומטעמ או מי המכון, יעשה בתיאום מועד מראש עם למכוןשירותי התחזוקה  מתן .4.3

 זמני תגובה לטיפול בקריאות .5
 להזמנה. 2-יהיו כמפורט בנספח חזמני התגובה לטיפול בקריאות  .5.1
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  ביטוח  - ד נספח

נותן עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריותו של  .1
לערוך ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים  השירותים

המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן 
"(, נותן השירותיםביטוחי "( על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת ביטוחים)להלן: " 1דכנספח 

 -ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופה שלא תפחת מ וזאת במשך כל תקופת ההסכם,
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין  נותן השירותים .2
נותן היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

שנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי תחוד השירותים
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי  1ההסכם, ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון  אישורים על תשלומי 
נותן שתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי יישא בסכומי הה נותן השירותיםהפרמיה. 
 . השירותים

יום  14 -להמציא למכון, לא יאוחר מ נותן השירותיםללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב  .3
 נותן השירותיםלפני מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי 

נותן כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים, 
מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי  השירותים

המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע 
 ין. על פי הסכם זה ו/או על פי כל ד נותן השירותיםמהתחייבויותיו של 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  נותן השירותיםמובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  .4
נותן שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

נותן מחובתו לשפות ו/או לפצות את ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן ש השירותים
 אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  השירותים

 נותן השירותים, מתחייב נותן השירותיםיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ .5
להפקיד בידי המכון את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך 

משך כל תקופת ההתקשרות על להפקיד את אישור עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח ל
להמשיך ולהמציא את  נותן השירותיםפי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב 

 לעיל(.  1אישור הביטוח  לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

נותן המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  .6
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  נותן השירותיםלעיל, ו כאמור השירותים

הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט  נותן השירותים

מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים ו/או כון לעיל אינן מטילות על המ
נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  נותן השירותיםחובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על 
כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת בין אם דרשו עריכת שינויים 

 הביטוחים ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה  .7
שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי  נותן השירותיםבבחינת דרישת מינימום המוטלת על 

פוטר את המכון ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל בקשר לכל  םנותן השירותיהסכם זה. 
 תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם גבולות האחריות.  

ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל מכל אחריות  פוטר בזה את המכון נותן השירותים .8
נותן ו או באחריותו של לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוח

 . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.השירותים
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אחרים לרבות קבלני משנה  מתכננים/מתחייב, כי בהתקשרותו עם יועצים נותן השירותים .9
ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי  במסגרת

ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים  מתכננים/סעיף לפיו היועצים ההתקשרות עמם,
ולעניין  נותן השירותיםכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם

להרחיב את  נותן השירותיםלעיל. לחלופין, מתחייב  1אחריות מקצועית, כאמור בסעיף ביטוח 
ידו ולכלול את המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה -שם המבוטח בביטוחים הנערכים על

אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי 
 . תיםנותן השירוביטוחי נאות למתכננים ו/או 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

  לספורט המכון הלאומימכון וינגייט 

 ("המכון" :)להלן

  כתובת: .................................

 אינטרנטפומבי להקמת אתר מכרז בכל הקשור ל

 ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל

      

 

  א.ג.נ,

"( בין היתר, בקשר נותן השירותים)להלן: " ................... ח.פ.......................הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
שירותי הקמת אתר אינטרנט למכון, לרבות הקמה ותחזוקה של מערכת ניהול ועדכון פנימית של האתר עם מתן 

 "ההסכם"(. -בהתאמה: "השירותים", "הפרויקט" ו) עבור המכון מדיה ודיגיטל-ושירותי ניו

 (הימים שני)כולל  ליום עד מיום :הביטוח תקופת
 

 מהכיסוי נופל אינו להלן 2 -ו 1 בסעיפים המפורטים הביטוחים פי על הניתן הכיסוי היקף :הכיסוי היקף
מהדורה  הראלביטפסגה//מגדלביט/מנוביט/כביט הידוע הביטוח פוליסות נוסחפי -על הניתן

 ____________  על כל ההרחבות המהוות חלק מנוסח הפוליסה כאמור.
 

 :הפוליסות
 

 '__________________מס שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .1
 

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

 
אש, התפוצצות, בהלה,  -אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ הפוליסה :הגבלות ביטול

כשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, , פרעות ושביתות, מ
, חבות בגין נותן השירותיםכל דבר מזיק במאכל או במשקה שהוגש ככיבוד על ידי 

וכלפי קבלנים קבלני משנה )מכל דרגה( ועובדיהם, שימוש בכלי נשק וכן תביעות תחלוף 
 מצד המוסד לביטוח לאומי. 

  נחשב במפורש לרכוש צד ג'. מכוןה רכוש כי במפורש מצוין בפוליסה :מיוחדות התניות
, רכב בכלי השימוש עקב גוף נזק בגין חבות ביטוח בדבר הרחבה כוללת הפוליסה כן

 התקני האחריות לגבול מעבר החל עודף כיסוי וכן, דיןפי -על לבטחה חובה קיימת שלא
 ₪ 1,000,000  של בסך אחריות לגבול עד)רכוש(  שלישי צד - מנועי רכב ביטוח של

 .הביטוח ולתקופת לאירוע
 

בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם עקב  מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת
ו/או מי מהבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף בדבר  נותן השירותיםמעשי ו/או מחדלי 

 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רךנעאחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו 
 

 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 2,000,000 : אחריות גבול
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 '____________________מס מעבידים חבות לביטוח פוליסה .2
 

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים  נותן השירותים חבות :המבוטחת החבות
מקצועית העלולה  מחלהכלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או  1980 -"םתשפגומים 

 להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים.
 

 פיתיונות, ובעומק בגובה עבודות, נוער העסקת בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .עבודה ושעות נשק בכלי שימוש, ורעלים

 
 מחלההיה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת

נותן מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי 
 .השירותים

 
 

 .הפוליסה פי על ובמצטבר לאירוע ₪ 20,000,000 : אחריות גבול
 
 '______________________מס מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .3
 

 במשך לראשונה שהוגשה דרישה או תביעה בשל דין פי על  נותן השירותים חבות :המבוטחת החבות
 מהבאים מיאו /ו נותן השירותים מצד מקצועי מחדל או מעשה בגין הביטוח תקופת

 .השירותים במתן הקשור בכל, מטעמה
 

 ביטוח מקרה בעקבות עיכוב או השהייה בדבר הגבלה לכל כפופה אינה הפוליסה :הגבלות ביטול
 .נשק כלי בדבר הגבלה לכל כפופה ואינה -מכוסה

 
 למקרה  ₪ 4,000,000  של לסך עד מסמכים אבדן בגין הרחבה כוללת הפוליסה :הרחבות

 מי של יושר ואי מרמה בשל נותן השירותים חבות בגין הרחבה וכן ביטוח ולתקופת
 .השירותיםנותן  של מטעמו מהבאים

 
עקב  ובגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עלי מכוןה את לשפות מורחבת הפוליסה :שיפוי הרחבת

, וזאת מבלי לגרוע וו/או של מי מהבאים מטעמ נותן השירותיםמעשה ו/או מחדל של 
 ו/או הבעלים. מכוןכלפי ה נותן השירותיםמביטוח חבות 

 
 ______________ לפני לא אך, השירותים ןמת תחילת ממועד יאוחר לא :למפרע מועד

 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  6כוללת תקופת גילוי של   הפוליסה :גילוי תקופת

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור  נותן השירותיםעל ידי  נערך
 באישור ביטוח זה.

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

 
 

 :הפוליסות כל על החלים כלליים תנאים

ואנו  מכוןעל ידי ה הנערךהמפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח  הפוליסות .א
 ;ןמכומוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ה

 ;בזאת מבוטל רבתי רשלנות חריג .ב

לא תגרע  וו/או מנהלי וו/או עובדי נותן השירותיםבתום לב על ידי  והתנאותיהןקיום תנאי הפוליסות  אי .ג
 לקבלת שיפוי על פי מי מהפוליסות המפורטות לעיל; מכוןשל ה ומזכות

המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת  הפוליסות .ד
 יום מראש; 30 לפחותהמכון בה בדואר רשום לידי הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתו

 ולתשלום לעיל המפורטות הפוליסות עבור הביטוח דמי לתשלום אחראי בלבד נותן השירותים .ה
 .פיהן על החלות העצמיות ההשתתפויות
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 האמורידי -על במפורש שונו שלא כמה עד וסייגיהן המקוריות הפוליסות לתנאי כפוף זה ביטוח אישור .ו
 .לעיל

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

 

 לעיל האמור כל את מאשרים הננו מטה בחתימתנו

 2019.......................לחודש.................... היום
  

.................................... 
 המבטח שם

.................................... 
 המבטח וחותמת חתימה

................................... 
 החותם ותפקיד שם

 


