
 חתימה וחותמת המציע : _________________

 

 הסכם 

  2019שנערך ונחתם בתל אביב ביום ___  בחודש ____ לשנת 

 

 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט : בין
 שכתובתו מכון וינגייט, נתניה

 "(מכון וינגייט" או  "המכון)"

 

 מצד אחד  

   

 ________, ח.פ. _________ :ובין

 מרחוב _______________

  1"(החברה)"

 

 מצד שני  

   

, למחלקות שונות במכון הדרכת פילאטיסלנותן  מכרז פומביוהמכון פרסם  הואיל  
 ;"(ההזמנה)" להסכם זה כנספח א'המצורף 

, המצורפת                "(ההצעהבמענה להזמנה נותן השירותים הגיש את הצעתו )"ו       והואיל           
 להסכם זה.  'כנספח ב

, כמפורט הדרכת פילאטיסוהמכון מבקש לקבל מהחברה שירותים בתחום    והואיל             
 "(; השירותיםבהסכם זה )"ו בהזמנה

"( היא חברה נותן השירותיםוהחברה בבעלותו של _________________ )" והואיל
הדרכת אשר באמצעות נותן השירותים היא מומחית מקצועית בתחום 

מבלי שיתקיימו בין השירותים,  , והיא מעוניינת לספק למכון אתהפילאטיס
 והכל בהתאם להוראות הסכם זה;  הצדדים דנן יחסי עובד ומעביד,

והצדדים מעוניינים להסדיר את התקשרותם בדבר ביצוע השירותים בהתאם  והואיל:
 לתנאי הסכם זה.

  

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים  .1.1

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם. .1.2

 מהות ההתקשרות  .2

בהתאם החברה באמצעות נותן השירותים תספק למכון את השירותים המפורטים בהזמנה  .2.1
הדרכת פילאטיס שירותי  תעניק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה להוראות הסכם זה

ורט, בית הספר למאמנים, מועדון הספורט וכן באירועים מפעם לפעם במסגרת לאקדמיה לספ
 מחלקת האירועים של המכון.

                                                 
 במקרה שהשירותים יסופקו באמצעות יחיד שאינו חברה, ייערכו בהסכם השינויים המחויבים מכך.  1
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נותן השירותים יעניק את השירותים במועדים ובמקומות בהם יתבקש לכך על ידי המכון  .2.2
והמכון יהיה רשאי לשנות את המועדים והמקומות בהם יידרש נותן השירותים לבצע 

שתינתן הודעה מראש לנותן השירותים. בכלל זה יהא המכון רשאי לצמצם השירותים ובלבד 
את מספר הימים בהם יידרש נותן השירותים להעניק את השירותים או את מספר שעות מתן 

 השירותים ביום נתון, בהתאם לצורכי המכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ידי נותן השירותים ובאמצעותו  החברה מתחייבת כי השירותים יינתנו באופן אישי ובלעדי על .2.3
 בלבד. 

ידוע לחברה כי התקשרות המכון עמה בהסכם זה נעשית בהתבסס על התחייבותה 
 זו של החברה להעסיק את נותן השירותים. 

 לאחראי מטעם המכון בכל עניין הקשור בביצוע השירותים.   החברה תדווח .2.4

 

 הצהרות החברה .3

 החברה מצהירה כדלקמן:

ע, המיומנות, האמצעים, היכולת, כוח האדם וכל שאר האמצעים הנדרשים כי היא בעלת היד .3.1
 לשם ביצוע מלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה  ועל פי כל דין במלואן ובמועדן.

כי נותן השירותים בעל הידע, היכולת הגופנית והבריאותית, הניסיון והכישורים הנדרשים  .3.2
 לביצוע השירותים.

יצועו אינם עומדים בסתירה לכל דין ו/או חוזה ו/או הגבלה אחרת כי התקשרותה בהסכם זה וב .3.3
 כלשהי.

כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון ו/או פוליסת ביטוח הנדרשים לצורך ביצוע  הכי יש ביד .3.4
 שבהסכם זה וכי הם יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם.  המחויבויותי

 התחייבויות החברה .4

 כדלקמן:החברה מתחייבת בזאת 

 ובמסירות.  מקצועיות, ביעילותאמנות, נב את השירותים לבצע .4.1

צטייד על חשבונו בכל הציוד הדרוש לביצוע התפקיד. האחזקה והשמירה של ציוד זה תהיה תכי  .4.2
לא יישאו באחריות כלשהי בעד אובדן,  וו/או מי מטעמ המכון. הועל חשבונ החברהבאחריות 

 מכל סיבה שהיא. הפסד או נזק כלשהו לציוד זה או לכל חלק ממנו 

  .בחלק ד להזמנה לספק את השירותים על פי הפירוט .4.3

 .המכון מעת לעת, כפי שיקבעו על ידי והשיעוריםבהתאם ללוחות הזמנים האימונים  תפעלכי  .4.4

לפעול בביצוע השירותים על פי הסכם זה, בתיאום מלא עם המכון וכל גורם שימונה על ידו על  .4.5
הנחיות וההוראות הכלליות, סדרי העבודה ונהלי העבודה הפי שיקול דעתו הבלעדי, ועל פי 

 הנהוגים במכון ובמרכז, כפי שאלה יעודכנו מעת לעת. 

כי היא תמלא אחר כל הוראות הדין אשר יהיו בתוקף מעת לעת בקשר עם השירותים כמפורט  .4.6
 בהסכם זה.

אם הוסמכו  כי החברה או מי מטעמה, לא יתחייבו ולא יציגו כל מצג שהוא בשם המכון, אלא .4.7
 לכך מפורשות ובכתב על ידו. 

תנקוט אמצעי זהירות מירביים, על מנת למנוע כל נזק, החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.8
 פגיעה או הפסד למכון, עובדיו, מנהליו, מי מטעמו, או לצדדים שלישיים.
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לבין  לא תמצא במצב של ניגוד עניינים בין פעילויותיההחברה במשך כל תקופת הסכם זה,  .4.9
תפקידיה לפי הוראות הסכם זה והיא תדווח מיידית למכון בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים 

 כאמור.

 הצהרות והתחייבויות המכון .5

 המכון מצהיר כדלקמן:

התקשרותו בהסכם זה וביצועו אינם עומדים בסתירה לכל דין ו/או חוזה ו/או הגבלה אחרת  .5.1
 כלשהי.

 התמורה .6

התחייבויותיה של החברה וביצוע השירותים לשביעות רצון המכון, כאמור תמורת מילוי כל  .6.1
 להצעה 1בנספח בה במשך תקופת ההסכם, תמורה כמפורט רבהסכם זה ובנספחיו, תשולם לחב

 "(.התמורה)"

ביום האחרון בכל חודש, ימציא נותן השירותים למכון דוח עם פירוט השירותים שניתנו על ידו  .6.2
"(. המכון יבחן את הדוח הדוח)"ניתנו השירותים  ןלמחלקות עבורבחלוקה  בחודש החולף

  ויבצע בו את השינויים הנדרשים, או יאשרו, בהתאם לרישומי המכון.

נותן השירותים ימציא למכון חשבונית מס כחוק. התמורה תשולם לחברה לאחר אישור הדוח,  .6.3
  מיום המצאת החשבונית. 45בתנאי שוטף + 

זה יהווה תשלום מלא, סופי ומוחלט בגין השירותים  6על פי סעיף תשלום התמורה לחברה  .6.4
 ומילוי כלל התחייבויותיה של החברה, והחברה לא תהיה זכאית לתשלומים נוספים.

 תקופת ההסכם וסיומה .7

, קרי עד ליום ( חודשים12ויימשך שנים עשר )הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום _________,  .7.1
 "(. הראשונה תקופת ההסכם______________ )"

( 12למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של שנים עשר ) .7.2
"; תקופת ההארכה" –ן )כל אחת מהתקופות, לפי העניי ( הארכות4) ארבעחודשים כל אחת ועד 

"( , בהודעה בכתב תקופת ההסכם" –תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכה, אם תהייה 
 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת הארכה, לפי העניין.  30ומראש של עד 

כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת, ובלבד שמסר לצד האחר הודעה מוקדמת  .7.3
 (. )תקופת ההודעה" )שישים( יום מראש 60פחות של ל

למעט אם הודיע המכון אחרת לחברה בכתב, במשך תקופת ההודעה תמשיך החברה למלא  .7.4
באופן סדיר את תפקידיה והתחייבויותיה במלואן כמפורט בהסכם זה, ותעשה את כל הדרוש 

ה והמכון יוותר על לסייע בהעברת תפקידיה לכל מי שהמכון יורה לה על כך. מובהר כי במיד
מתן השירותים של החברה בתקופת ההודעה, הוויתור כאמור יהיה כפוף להמשך תשלום 

 ( בגין תקופת ההודעה.6התמורה )כמפורט בסעיף 

מור לעיל, המכון רשאי להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר, בהודעה בכתב מבלי לגרוע מהא .7.5
לצד השני, מבלי שלחברה או מי מטעמה תהיה זכות, טענה, או תביעה כלשהי בקשר לכך ומבלי 

 לגרוע מכל זכות או סעד אחרים המוקנים למכון על פי דין, בכל אחד מהמקרים הבאים:

הצהרה שנתנה בהסכם זה, ולא  החברה הפרה באופן מהותי, התחייבות או .7.5.1
( ימים מיום שנדרשה לכך בכתב 14תיקנה את ההפרה תוך ארבעה עשר )

 המכון;על ידי 

החברה הפרה הפרה יסודית של תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקנה את  .7.5.2
 ( ימים מיום שנדרשה לכך בכתב על ידי המכון;14ההפרה תוך ארבע עשר )



 חתימה וחותמת המציע: ________________

הליך דומה או אחר נגדה, אשר לא  אם מונה לחברה כונס נכסים, או ננקט .7.5.3
 ( יום;30בוטל בתוך שלושים )

 החברה או מי מטעמה הואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון.  .7.5.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר כל ספק, במקרה שההסכם יסתיים, החברה לא תצבור  .7.6
כל זכאות נוספת לתמורה או הוצאות ללא הסכמתו של המכון בכתב ומראש והמכון ישלם 

 לחברה את התמורה המגיעה לה אשר לא נפרעה עד לתאריך סיום ההסכם. 

  אחריות .8

נזק או אבדן או חבלה או תאונה או הפסד מכל סוג החברה תהיה אחראית באופן בלעדי לכל  .8.1
"(, לרבות נזקי גוף או רכוש, שיגרמו לכל צד שלישי אשר יקבל ממנה את הנזקשהוא )"

השירותים בפועל או עובדיה )לרבות נותן השירותים( או צד שלישי ולרבות המכון או מי 
 מטעמו. 

החברה מתחייבת כי יש לה כיסוי ביטוחי הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה, זקנה, נכות ומוות  .8.2
)חו"ח( עבור נותן השירותים וכי הפוליסה תהיה בתוקף במהלך כל תקופת ההתקשרות בין 

 הצדדים. 

החברה מצהירה ומתחייבת כי תישא לבדה בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה  .8.3
ם ו/או שיחולו על נותן השירותים, בין עפ"י דין ובין עפ"י נוהג, לרבות תשלומים אחרים, החלי

 למוסד לביטוח לאומי, לביטוח פנסיוני, למס הכנסה וכל יתר הזכויות הסוציאליות.

לבקשת המכון מעת לעת, החברה תציג למכון אישורים מתאימים על קיום התחייבויותיה לפי  .8.4
 סעיף זה. 

  ביטוח  .9

לקיים את החברה  תעל פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב החברהמאחריות  מבלי לגרוע 9.1

ומהווה  'גח כנספהביטוחים וההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה ומסומן 

  .חלק בלתי ממנו

 

 מעביד-נותן שירותים; אי תחולת יחסי עובד-יחסי מזמין .10

לבין נותן שירותים עצמאי ואינו מהווה  הצדדים מצהירים כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין .10.1
חוזה עבודה לכל דבר ועניין. החברה מצהירה כי היא נותן שירותים עצמאי וכי בינה, בין נותן 
השירותים או מי מטעמה לבין המכון לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי 

כל טענה או זכות תביעה  סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא וכי אין ולא תהא לה
 איזושהי כלפי המכון בקשר לעניין זה.
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קבלן עצמאי ולפיכך אין ולא יהיו בין המכון  -היחסים בין המכון לבין החברה הנם יחסי מזמין  .10.2
שום חבות שחב מעביד  לבין החברה יחסי עובד מעביד, והמכון לא יחוב כלפי נותן השירותים

כי החברה מקיימת ומנהלת עסק בנפרד  נותן השירותיםולעובד. לעניין זה מצהירים החברה 
 נותן השירותיםמעסק המכון, ובעלת תיקים ברשויות המס ובמוסד לביטוח לאומי. החברה ו

מתחייבים לשלם בעצמם או לשאת באחריות לתשלום כל מס או היטל, לרבות תשלומי ביטוח 
מתחייבים לשפות את המכון על כל דרישה או  החברה ונותן השירותיםלאומי, עפ"י כל דין. 

טענה או צו או הוראה של כל רשות מרשויות המדינה בגין תשלומי מס כל שהם. נותן השירותים 
והחברה מתחייבים בזאת לערוך על חשבונם, ביטוח פנסיוני מקיף הכולל רכיב של תגמולים, 

יפחת מן הכיסויים ושיעורי  של נכות )או אובדן כושר עבודה( ושל פיצויי פיטורים, שלא
ההפרשה הקבועים בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או כל צו או חוק שיחליף אותו. 

 נותן השירותיםסוג הביטוח הפנסיוני ויתר תנאיו יהיו לפי שיקול דעתם הבלעדי של החברה ו
או חובה ביחס ובאחריותם הבלעדית ואין באמור בסעיף זה כדי להטיל על המכון כל אחריות 

לכך. הביטוח הפנסיוני וההפרשות אליו יהיו בתוקף לכל הפחות למשך תקופת מתן השירותים 
 עפ"י הסכם זה.

נותן  -הצדדים מצהירים כי כל זכות שיש למכון לפקח ו/או לבקר ו/או לתת הוראות לחברה .10.3
ואין בה כדי השירותים, אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה, 

 ליצור יחסי עובד מעביד בין החברה לבין החברה.

מוסכם בזה כי לחברה אין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי המכון ו/או כלפי מי  .10.4
מיחידיו ו/או מי מטעמו שעילתן ביחסי עובד מעביד, כביכול, ו/או בסיומם והיא תהיה מנועה 

 מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המכון.

מוסכם בזה בין הצדדים כי בחישוב התמורה לחברה נלקחה בחשבון העובדה כי החברה ו/או  .10.5
 נותן השירותים אינם עובדי המכון ולא קיימים בין מי מהם לבין המכון יחסי עובד מעביד. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, החברה מצהירה ומתחייבת כי אם יידרש המכון ו/או מי  .10.6
ו/או נותן השירותים ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה  מטעמו על ידי החברה

ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד מעביד כביכול, ו/או מהפסקתם ו/או אם 
יחולו על המכון תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי תשפה החברה את המכון 

עם דרישתו הראשונה של המכון, בגין כל תשלום ו/או וכל אחד מיחידיו באופן מלא, מיד 
הוצאה ו/או עלות שיחולו על המכון ו/או תידרש ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למכון 
ו/או מי מיחידיו בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום 

י הוראות חוזה זה, אשר המכון רשאי השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למכון מאת החברה על פ
 לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה לחברה.

אם חרף האמור לעיל יקבע בידי פורום מוסמך כלשהו כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המכון  .10.7
התמורה הכוללת  לבין נותן השירותים ו/או החברה, אזי תחולנה ההוראות הבאות: )א(

מהתמורה הכוללת ששולמה;  60%מוד על שיעור כולל ומצטבר של ששולמה לחברה תופחת ותע
)ב( התמורה ששולמה לחברה תופחת בהתאמה, בערכים ריאליים בשיעור הקבוע בסעיף דלעיל, 

ימים ממועד קבלת דרישתו  14החברה מתחייבת להשיב למכון, בתוך  רטרואקטיבית; )ג(
מורה ששולמה לה על ידי המכון לאורך מהת 40%בכתב, את כל הכספים שקיבלה ביתר, דהיינו, 

כל תקופת מתן השירותים למכון, בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כדין, ממועד תשלומם 
על ידי המכון ועד להשבתם בפועל, וזאת בצירוף מע"מ ובצירוף כל ההוצאות שתגרמנה למכון 

ובשל כל חבות  בשל קביעת מעמדה של החברה ו/או נותן השירותים או מי מטעמם כעובד,
שתחול על המכון כתוצאה מכך, והמכון יהא זכאי לקזז סכומים אלה ו/או כל חלק מהם לפי 
שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום שיגיע ממנו לחברה ו/או לנותן השירותים ו/או למי 

 מטעמם. 

 זה יחולו גם לאחר תום תקופת הסכם זה או סיומו, מכל סיבה שהיא. 9הוראות סעיף  .10.8

  



 חתימה וחותמת המציע: ________________

 סודיות .11

"( מאשרת שקיבלה ו/או עשויים לקבל מידע וחומרים מסוימים שהם הצד המקבלהחברה )" .11.1
ומרים כאמורים "( ולפעילותו. מידע וחהצד המגלהסודיים או פרטיים בטיבם בקשר למכון )"

 ".מידע סודיייקראו להלן: "

" יכלול כל נתון טכני, כספי, עסקי, שיווקי, של מכירות או אחר לרבות, אך מידע סודיהמונח " .11.2
לא רק, רשימת לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאליים, פרטים אישיים של לקוחות וסגל, 

שורים באופן כלשהו לצד המגלה. מידע, תהליכים או ידע, בין אם כתובים ובין אם לאו, אשר ק
בנוסף, מידע סודי כולל כל ניתוח, עיבוד או עריכה שבוצעו על ידי הצד המקבל, או על ידי 
עובדיו, הקשורים אליו או כל צד שלישי לפי בקשתו, בקשר עם המידע הסודי שנמסר לצד 

דו"חות, רישומים, המקבל לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע הבאים לידי ביטוי ב
תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם מוחשי ובין אם לאו. למרות 
האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן לא יהיה בגדר "מידע סודי" לצורך הסכם זה: )א( מידע 

לויו לצד שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לצד המקבל או נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר גי
המקבל שלא עקב הפרת התחייבות הצד המקבל על פי הסכם זה; )ב( מידע אשר היה בידי הצד 
המקבל עובר לחתימת הסכם זה; )ג( מידע שהגיע לרשות הצד המקבל מצד שלישי אשר אינו 
קשור לצד המגלה במישרין או בעקיפין, ללא התחייבות לשמירת סודיות, ואשר גילויו לידיו 

תחייבות לשמירת סודיות שיש לאותו צד שלישי כלפי הצד המגלה לגבי אותו מידע; אינו מפר ה
 או )ה( מידע שפותח או נרכש בנפרד ובאופן עצמאי על ידי הצד המקבל.

מניות של הצד המקבל וגם כל איש -" פירושו כל דירקטור, מנהל או בעלקשורים"
, בין במישרין ובין או ישות השולט או נשלט או בשליטה משותפת של הצד המקבל

-" פירושו לרבות, אך לא רק, כל נציג, סוכן, ספק, יועץ, קבלןצד שלישיבעקיפין; ו"
 משנה או כל יחיד או ישות הפועל עבור הצד המקבל או מטעמו.

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

 לצורך קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

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

כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה  .11.4.1
צד המקבל וכל מי מטעמו יחדל בכתב של הצד המגלה, לפי המוקדם, ה

לעשות כל שימוש במידע הסודי ויחזיר או, אם הורה לו הצד המגלה, 
 ישמיד את כל המידע וכל עותק ממנו המצוי ברשותו. 

כי הצד המקבל יודיע בהקדם האפשרי לצד המגלה, בכתב, על כל חובת  .11.4.2
ין, גילוי שיחולו עליו או על מי מטעמו, לרבות גופים קשורים לו, לפי ד

לרבות דרישה של רשות מוסמכת, בקשר עם המידע הסודי באופן אשר 
 יאפשר לבעל המידע לפעול להוצאת צו מניעה או כל סעד מתאים אחר. 

כי הצד המקבל וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להנחיות הצד המגלה, כפי  .11.4.3
שיהיו מעת לעת, בכל הקשור למידע. לצד המגלה תהא זכות לדרוש באופן 

המקבל וכל מי מטעמו לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור  סביר מהצד
לשימוש הצד המקבל וכל מי מטעמו במידע הסודי שנמסר לו מהצד המגלה 

 וקיום התחייבויותיו על פי סעיף זה.

הצד המקבל מאשר שכל הפרה של התחייבויותיו לסודיות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק  .11.5

 9יפר הצד המקבל את התחייבויותיו האמורות לפי סעיף  הפיך לצד המגלה ולפיכך, אם -בלתי
זה, כולן או חלקן, יהיה הצד המגלה או מי מטעמו זכאי לתבוע צו מניעה זמני ו/או מיידי ו/או 
כל סעד אחר כנגד הצד המקבל, או מי מטעמו, וזאת מבלי לגרוע מכל תביעה או עילה אחרת 

 מו כנגד הצד המקבל. העומדת לצד המגלה או מי מטע



 חתימה וחותמת המציע: ________________

זה, בדיוק על פי הקבוע בסעיף  10אם הצד המקבל לא יקיים התחייבות כלשהי כמפורט בסעיף  .11.6
)אלף( ש"ח  1,000זה, ישלם הצד המקבל לצד המגלה פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך של  10

צוי "(. הצד המקבל מצהיר בזאת, כי הפיהפיצוי המוסכםבגין כל אי קיום כזה, בנפרד )"
המוסכם הנו הנזק שניתן באופן סביר לצפותו במועד החתימה על הסכם זה. הצד המקבל ישלם 

 את הפיצוי המוסכם מיד עם דרישתו הראשונה של הצד המגלה. 

 זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה. 11האמור בסעיף  .11.7

 קניין רוחני ושימוש בשם  .12

אלא ברשות , החברה או מי מטעמה לא יהיו רשאים להשתמש בפרסומים בשם "מכון וינגייט" .12.1
 בכתב ומראש מאת המכון, ובכפוף לתנאים שיקבע המכון מעת לעת לפי שיקול דעתו. 

על פיו, כדי לשנות או לגרוע מכל זכות קניין רוחני אין באמור בהסכם זה או בביצוע השירותים  .12.2
 שהייתה למי מהצדדים קודם להסכם זה. 

 שונות .13

החברה מוותרת בזה על כל זכות עיכבון הנתונה לה, ככל שנתונה לה, על פי כל דין. החברה  .13.1
מתחייבת כי מיד עם דרישתה הראשונה של המכון, תסלק ידה מהמרכז, והיא מוותרת בזאת 

 כי לא תבוא בטענת עיכבון כלפי המכון.ומצהירה 

לא תמחה לצד שלישי כלשהו את זכויותיה או חיוביה על פי הסכם זה. המכון יהא החברה  .13.2
רשאית להעביר את זכויותיה או חובותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, ללא 

 פי הסכם זה.  נטילת רשות מאת החברה, ובלבד שלא תיפגענה זכויותיה של החברה על

הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים  .13.3
או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, יהיו חסרי תוקף. כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב 

 ובחתימת הצדדים.

חוקית  אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי בהסכם היא בלתי אכיפה, בלתי .13.4
או בלתי תקפה, לא יפגע הדבר בתוקפן של שאר הוראות הסכם זה, והוראה כאמור תצומצם 
כפי הנדרש על מנת שתעמוד בדרישות הדין בנסיבות העניין ולא תבוטל במלואה, או תוחלף 
בהוראה אחרת המשקפת את כוונת הצדדים באופן הקרוב ביותר וככל הניתן לפי מגבלות הדין 

 בעניין. 

התנהגות על ידי מי מן הצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה, או שום  .13.5
קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כשינוי, ביטול -כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

 או תוספת בקשר לכל תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

 י.הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שליש .13.6

על הסכם זה יחולו חוקי ודיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם כל  .13.7
-העניינים הקשורים בהסכם זה או הנובעים ממנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל

 אביב בלבד.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת אחרת עליה יודיע  .13.8
וראות הסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת אחד הצדדים תיחשב ככזו צד לפי ה

( ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום )כנגד אישור 5שהגיעה לצד הנמען תוך חמישה )
ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה, בתנאי שהצד  –מסירה(; אם שוגרה בפקסימיליה

ביום  –שיגור ההודעה; ואם נמסרה במסירה אישית המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר 
 העסקים שלמחרת יום מסירתה.

הסכם זה יכול שייחתם על דף אחד הכולל את חתימות הצדדים כולם, ויכול שייחתם על דפים  .13.9
 נפרדים אשר יצורפו להסכם זה ויהוו ביחד חתימה תקפה של הצדדים עליו.
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 ביטוח - 'גנספח 

 

 י"עפ או/ו זה הסכם י"עפ החברה של מאחריותה בעקיפין או/ו במישרין לגרוע מבלי .1
 מורשית ביטוח חברת באמצעות, חשבונה על ולקיים לערוך החברה מתחייבת, דין כל

 ומהווה זה להסכם המצורף הביטוח עריכת באישור המפורטים הביטוחים את, כדין
 כל על"( ביטוחים עריכת אישור: "להלן) 1ג כנספח והמסומן הימנו נפרד בלתי חלק

 פעילות החברה ו/או מי תקופת כל במשך וזאת(, "החברה ביטוחי": להלן) תנאיו
שנים  3 -ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופה שלא תפחת מ .מטעמו

 . מתן השירותיםממועד תום תקופת 

שלא לערוך ביטוח לרכוש, במלואו או בחלקו, ואולם  תמוסכם כי החברה רשאי .2
  להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.( 6ף )הפטור המפורט בסעי

תחילת הפעילות על פי ההסכם מ, לא יאוחר המכוןי להמציא ליד תהחברה מתחייב .3
של החברה, כשהוא חתום בידי המבטחת  עריכת הביטוחיםבין הצדדים את אישור 

 . השל

צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם  החברה יהיההיה ולדעת  .4
לערוך ולקיים  החברה ת, מתחייביםלביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח

הוראות סעיפי הביטוח יחולו  -את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור
 .בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או משלים

יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על החברה,  ביטוחי החברה .5
ליסות לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפו

 בלת שיפוי. המכון לקלא יפגעו בזכויותיהם של 

ו/או אובדן לרכוש בבעלותו ו/או מאחריות בגין נזק המכון את  תהחברה פוטר .6
באחריותו של החברה והחברה מצהיר כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או 

ם , אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדטענה לגורמים הנ"ל בקשר לכך
 שגרם נזק בזדון. 

 להלן) ספקים או קבלנים עם יתקשר החברה בו במקרה לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .7
 ביטוחים מהקבלנים לדרוש מתחייב הפעילות, החברה לצורך"( הקבלנים" וביחד

 הנדרש אחר ביטוח וכל עימם ההתקשרות והיקף השירותים לאופי המתאימים
לחלופין, רשאית החברה לכלול את הקבלנים דין,  כל פי על או זו פעילות לצורך

הבלעדית  האחריות מקרה בכל כי יובהר. בביטוחים אותם התחייב לערוך כאמור
 החברה.  על מוטלת לאמור לעיל

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח  .8
א יכי ה תומאשר ההינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על החברה. החברה מצהיר

, םמי מהבאים מטעמו/או המכון מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  ההיה מנועת
 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

 
 חותמת החברה    חותמת החברה

_________________    ____________________
    

 

  



 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 נספח ג'1 - אישור עריכת ביטוח

 תאריך: ____________
 לכבוד:

 ו/או חברות בנות מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט
 "(המכון )להלן יקראו יחד ולחוד כל הנ"ל: "

 ____________כתובת: 

 א.ג.נ.,

(, בקשר עם הסכם "החברה")להלן:  ........................: אישור עריכת ביטוח ע"ש הנדון

)להלן:  פילאטיס ולרבות שירותים נלווים לנ"ל  ו/או אימון להדרכתבין היתר 

___________ מיום ____________ ( הסכם מס'"השירותים"  

החל מיום ........................... ועד )וכולל( ליום ........................... )להלן:  כי בזאת, מאשרים הננו
בקשר עם מתן השירותים, את שם החברה, בין היתר  על "(, ערכה חברתנותקופת הביטוח"

הניתן על פי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיקף המפורטים להלן, כאשר היקף הכיסוי  הביטוחים
______________ על כל הרחבותיו  ההכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדור

 )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ובכפוף למפורט להלן:

 

 חריות כלפי צד שלישי מס'...................................פוליסה לביטוח א .1
 

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

 

אש, התפוצצות, בהלה,  -בעת מהפוליסה אינה כפופה להגבלה בדבר חבות הנו :ביטול הגבלות
מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, בעלי 
חיים, פרעות ושביתות, כל דבר מזיק במאכל או במשקה וכן תביעות תחלוף 

חריג אחריות מקצועית מבוטל בזאת עד לסך 2מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 טוח. למקרה ובמצטבר לתקופת בי₪  1,000,000של 

 

הפוליסה מורחבת לשפות את המכון בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על  :הרחבת שיפוי
מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי החברה 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.₪  1,000,000 : גבול אחריות
 
 

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

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

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

 פיתיונות ורעלים ושעות עבודה.
 

הפוליסה מורחבת לשפות את המכון היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה  :הרחבת שיפוי
ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי 

 מי מעובדי החברה.
   

 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.₪  20,000,000 : אחריותגבול 
 
 

                                                 
  נדרש לביטוח אחריות מקצועית רפואית והוא לא עורך ביטוח אחריות מקצועית רגילהנותן השירותים אינו ובמידה  2



 חתימה וחותמת המציע: ________________

 
 מס'........................... מקצועית רפואית )לפי העניין( /פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .3
 

חבות החברה על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך  :החבות המבוטחת
י מצד החברה ו/או מי תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצוע
 מהבאים מטעמו, בכל הקשור במתן השירותים.

 
הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה  :ביטול הגבלות

 ביטוח.
 

הרחבה בגין אבדן מסמכים וכן הרחבה בגין חבות החברה  הפוליסה כוללת הרחבות:
 .בשל אי יושר של עובדי החברה

 
הפוליסה מורחבת לשפות את המכון בגין אחריות אשר עלולה להיות  :הרחבת שיפוי

עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או של מי מהבאים  ומוטלת עלי
 וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של החברה כלפי החברה. ומטעמ

 
לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים, אך לא לפני  מועד למפרע:

.................................... 
 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח,  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של   :תקופת גילוי
בתנאי כי לא נערך על ידי החברה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

 למתחייב מהאמור באישור ביטוח זה.
 

  לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.₪  1,000,000 : גבול אחריות
 
   

 :לכל הפוליסותהוראות כלליות 

 מוסכם בזה כי חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .1

ו/או מי  המכוןהפוליסות המפורטות לעיל כוללות סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי  .2
אדם שגרם לנזק -; ואולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בןומטעמ
 בזדון. 

-הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל בטוח הנערך על .3
ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי  וו/או לטובתהמכון ידי 

 . המכון
הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ו/או תשונינה לרעה  .4

שתישלח בדואר  המכון,אם תימסר על כך הודעה לידי  במשך תקופת הביטוח, אלא
 ימים מראש. 30רשום, לפחות 

ידי החברה ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויות -אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן על .5
פי מי מהפוליסות המפורטות לעיל. כן מובהר כי הביטוחים -לקבלת שיפוי על המכון

 תניית רשויות ו/או רישיון וכיוצב'.כאמור אינם כוללים כל הגבלה ו/או ה
החברה בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות דלעיל ולתשלום  .6

 פיהן.-ההשתתפויות העצמיות החלות על
" המכוןנוסף על הגדרתה בנמען האישור לעיל, מובהר בזה כי לצורך אישור זה הגדרת " .7

 כוללת עובדים ומנהלים.
 
 

 ריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה.בכפוף לתנאי הפוליסות המקו
 

 בכבוד רב, 
 
 

___________ ______________ ______________ _____________ 
 תפקיד החותם שם החותם חותמת המבטח חתימת המבטח



 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 


