
  

 מסגרת 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                      "(הספק)" 

 

שירותי תוכן והפקת אירועים לארגון אירועי המכון ופעילויות הרווחה מבקש לקבל  והמכון :הואיל
  ;(" בהתאמההשירותים)"השונות במכון 

נספח א ב כמצורף להיכלל במאגר ספקים לביצוע השירותיםפרסם הזמנה להציע הצעות  המכוןו  והואיל
 ;  "(ההזמנה)" להסכם זה

לכלול את הספק במאגר על סמך הצעתו  המכוןולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת המכרזים של  והואיל 
 "(;ההצעהלהסכם זה )"נספח ב המצורף ב

הזמנה, תנאים המפורטים בהתאם לב מכון וינגייטעבור  השירותיםמעוניין לבצע את  והספק  והואיל
 התמחרות )כהגדרתו בהזמנה(;, אם ייבחר במסגרת הליך הסכם זה ובנספחיוב

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

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

 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 .1.1
 .בהזמנה, אם הוגדרו

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה  .1.1
 במשמע וכן להיפך.

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .1.1
 במקרה של סתירה בין ההזמנה ובין ההצעה, יגבר האמור בהזמנה. 

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה  .1.1
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.

 מהות ההסכם .2

בעקבות הליך  לספקשיימסר אירוע הסכם זה הוא הסכם מסגרת שיחול בנפרד על כל  .2.1
 התמחרות )כהגדרת מונחים אלה בהזמנה(. 

 . השירותים בדייקנות ובהתאם להוראות המכוןאת  יבצע הספק .2.2

. הענקת מהספקשיוזמנו  אירועים או שירותיםשל  המכון אינו מתחייב לעניין היקף כלשהו .2.1
תהיה כפופה לתקציבים המאושרים שיהיו ברשות המכון באותה העת,  השירותיםביצוע 

במסגרת הליך  הספקבעקבות בחירתו של  לספק השירותיםולהחלטת המכון למסור את 
 התמחרות.

"(, בהתאם השירותיםפרק ד להזמנה )"בכמפורט  ,את השירותים יספק למכון הספק .2.1
השירותים יינתנו עבור כל אירוע בהתאם לנתונים ולדרישות כמפורט  .להנחיות המכון

 מסר לספק.ישי האירועבמסמך 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .1

 מצהיר ומתחייב בפני המכון כדלקמן: הספקמבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, 

הוא מחזיק ויחזיק לאורך תקופת לתת את השירותים ומוסמך ומורשה, על פי כל דין, הוא  .1.1
כל הרישיונות, האישורים, הביטוחים וההיתרים הדרושים לשם מתן ההתקשרות את 

 השירותים.

לקבל את האישורים והשירותים  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, ידאג  .1.2
 .קיום האירוע הנדרשים לשם

ת והסמכות המקצועית, האמצעים והמומחיות הנדרשים ברשותו כל הידע, הניסיון, ההכשרו .1.1
לשם מתן השירותים והוא יעניק את השירותים באופן מקצועי, באיכות וברמה מקצועית 

  .גבוהים, במסירות ובמיומנות, בהתאם לכל דין ולשביעות רצונו המלאה של המכון

ק את השירותים ישמור על המתקנים בהם יעני במקרים בהם האירוע מתקיים במכון, הספק .1.1
כפי שקיבלם ויפעל בהתאם להוראות הדין והוראות מכון וינגייט, ויקפיד על מניעת מטרד, 

 , לעובדי המכון ואורחיו.  האירועלרבות מטרדי רעש, ריח ותברואה, למשתתפי 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות על מנת למנוע כל אובדן או נזק, בכלל זה למכון או מי  .1.1
  .האירועממשתתפי  מטעמו ומי

, יהיו תקינים בטיחותיים הספקמטעמו של  האירועהאמצעים והמתקנים אשר יועמדו לטובת  .1.1
 וראויים לשימוש.  

יינתנו בהתאם לנהלי בטיחות על פי כל דין, לרבות, אך לא רק, נוהלי בטיחות לפי  השירותים .1.3

, וחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 1930-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
 . 1911-התשי"ד

הוא לא יבצע פעולות שעלולות להטיל על המכון או מי מטעמו חיובים כספיים או אחרים או  .1.3
לות המכון או מי מטעמו ודרכי עבודתם, ללא קבלת אישור המכון לכך מראש להשפיע על פעי

 .ובכתב

"( וימלא אחר הממונה)" האירועהוא יישמע להוראות הממונה מטעם המכון לניהול ותפעול  .1.9
 .האירועהוראותיו, בין היתר, בכל הנוגע לתפעול המתקנים ולניתוב משתתפי 

בהסכם זה, והוא ימלא אחר הוראת כל דין בכל  אין כל מניעה חוקית או חוזית להתקשרותו .1.10
 עניין הקשור להסכם זה או לכל הנובע ממנו. 

 יש לו את האמצעים הנחוצים לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה. .1.11
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  הספקבעלי תפקידים מטעם  .1

 בעלי התפקידים. , לביצוע השירותיםמטעמוקבועים  ד/בעלי תפקידיםבעל תפקי ימנה הספק .1.1
בעלי )" ויגלו זמינות מלאה לצורך מתן השירותים המכוןיהיו אחראיים על הקשר עם 

 "(. תנאי זה הוא תנאי יסודי בהסכם. התפקידים

 כל איש צוות נוסף אשר יסייע במתן השירותים, יאושר ע"י המכון מראש ובכתב. .1.2

בהתאם להוראות  הספקמטעם  יםהפועל בעלי התפקידים החלפתאת למכון הזכות לדרוש  .1.1
על ם לדרישות המכון מיהמתאי אנשי צוות חלופייםאו  בעלי תפקידיםיציע  הספק, והסכם זה

, םהחלופי בעלי התפקידים או אנשי הצוות חלופיים. אין המכון חייב לקבל את פי ההזמנה
בעלי התפקידים , אם המכון לא אישר הספקוהוא רשאי לסיים לאלתר את ההתקשרות עם 

 . כאמור

, יהיו כפופים להוראותיו שירותים למכוןאת שיספקו  הספקמטעם  בעלי התפקידיםכלל  .1.1
 שירותיםלצורך מתן שכר אותם  הספקובין אם  הספקותנאיו, בין אם הם ממשרדו של 

בעלי יהיה אחראי כל הפעולות והמחדלים של  הספק. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למכון
 אנשי הצוות מטעמו. התפקידים ו

 ודיווח חפיקו .1

בקשר עם מתן השירותים,  וומי מטעמ בעלי התפקידיםמתחייב לפקח על פעילות  הספק .1.1
או למי מטעמו על כל חריגה ממהלך העניינים הרגיל ועל כל מקרה העלול  מכוןולדווח ל

 .הספקלהשפיע על מתן השירותים על ידי 

 ומי מטעמו. המכוןבהתאם להוראות ולהנחיות  יפעל הספק .1.2

 ותוקפו  תקופת ההסכם .1

הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי המכון, ויישאר בתוקף למשך עשרים וארבעה  .1.1
 ( חודשים. 21)

( תקופות נוספות בנות שניים 1למכון שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש ) .1.2
( חודשים כל אחת, בהודעה שתימסר ע"י המכון לספק לפני תום תקופת ההתקשרות 12עשר )

או התקופה שהוארכה, לפני העניין. מימש המכון את זכותו כאמור, יחול כל הוראות מסמכי 
 ההזמנה וההסכם גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכון .1.1
 :מיידיבאופן  לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים

  הסכם הפרה יסודית.את ההפר  הספקשבכל מקרה  .1.1.1

את  ןהסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ההפר  הספקבכל מקרה ש .1.1.2
 לעשות כן. המכוןבו נדרש בידי  ימים מהמועד  11בתוך  ,ההפרה

 הואשם בביצוע עבירה פלילית. הספק .1.1.1

 להזמנה. 22הספק דיווח למכון דיווח כוזב כהגדרתו בסעיף  .1.1.1

המכון רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת, ובלבד מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,  .1.1
 ( יום מראש.10הודעה מוקדמת של לפחות שלושים ) לספקשמסר 

על פי ההסכם או צד לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,לעיל הפסקת ההתקשרות כאמור .1.1
 דין. לפי
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   התמורה .3

ובהתאם לקבוע  על פי הסכם זה הספקולמילוי כל התחייבויות  ,תמורת ביצוע השירותים .3.1
עבור תמורה  לספק מכון וינגייטשלם י, בהליך ההתמחרות, לשביעות רצונו של מכון וינגייט

סך כל עלויות האירוע לרבות הכספים ששילם הספק כמפורט: הפקת האירוע, שתחושב 
 בתוספת "(, האירוע הפקת עלותלספקים שונים או לקבלני משנה לצורך הפקת האירוע )"

 . ("התמורה) להזמנה 1אחוז עמלת הפקה כפי שהוגש ע"י המציע בנספח ב

יובהר, כי עלות הפקת האירוע תחושב לפי דוח פירוט העלויות שיוגש על ידי הספק כמפורט  .3.2
 הספק שנקב כפי האירוע עלות על תעלה לא מקרה ובכללהלן, ובכפוף להצגת חשבוניות 

 . ההתמחרות בהליך

. האירוע במסגרת שניתנו השירותים עבור חשבונית, אירועכל יגיש לחברה בתום  הספק  .3.1
ספק לספקים השונים בגין השירותים, ההכספים ששילם  ך כלהחשבונית תכלול את ס

להצעתו  ףבתוספת אחוז העמלה כפי שהוגש ע"י ספק המסגרת בטופס הצעת המחיר שציר
יכלול את פירוט אשר דו"ח פירוט עלויות לאירוע, יגיש הספק בנוסף,  להזמנה(. 1)נספח ב

 ה נספחלפי  –, קבלני המשנה והציוד המושכר על ידו לטובת האירוע םהתשלומים לספקי
 יצרף העתקי חשבוניות ספקים בהתאם לפירוט שהציג. הספק .להסכם זה

ימציא למכון  הספקעל ידי המכון.  הדו"חימים מיום אישור  10תוך  לספקתשולם  התמורה .3.1
  חשבונית מס כחוק.

 הצעת בטופס שמופיעהעמלה אשר ישולם לספק המסגרת עבור עלויות האירוע כפי  אחוז .3.1
לספק  ישולם לא כי, יודגש באמור לגרוע מבלי. ישתנה ולא קבוע יהיהשצירף להצעתו  המחיר

  .יותר גבוה עמלה אחוזהמסגרת 

 של הביצוע לדרישות ובהתאם בפועל השירותים לאספקת בהתאם היהתכאמור  התמורה .3.1
 .המכון

 אישור שניתן וללא המכוןיבצע שירותים שלא נדרשו ע"י  אם הספקהסר ספק יודגש, כי  למען .3.3
 יהיהולכל תמורה בגין שירותים אלה  הספקעל ידי המכון ובכתב, לא יהיה זכאי  םלביצוע

 .זה בעניין טענה כל טעוןלמ מנוע

על פי הסכם זה,  הספקקיום כל התחייבויותיו של  תמורתוהסופי  מלאהיא המחיר ה התמורה .3.3
באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם והיא לא תשתנה  השירותיםזה, ביצוע  ובכלל

 הספק, ומעבר למפורט בסעיף זה לעיל ףנוס שלוםכל ת לספקשולם ילא  משום סיבה שהיא.
 מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.בגין ביצוע  ושא בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו ליי

הוצאה, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר עם קיום או  כל פעולה, עלות .3.9
 המכוןעל פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, בהסכם זה, כי  הספקשל התחייבויותיו 

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

ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים על  הספקשמותנה בכך  לספק תשלום התמורה .3.10
ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא 

 מהתשלומים את סכומי המס על פי הדין. המכוןאישור כאמור, ינכה 

  



1 

 

 אחריות ושיפוי  .3

למתן השירותים, ולכל נזק והוצאה  ,לפי כל דיןמלאה, באחריות באופן בלעדי שא יי הספק .3.1
שנגרמו כתוצאה ממעשה או או הקשורים באספקת השירותים בהתאם להסכם זה על ידו, 

 . או בעלי התפקידים הספקמחדל של 

נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו למכון או למי יהא אחראי לכל  הספק .3.2
(, כתוצאה ממעשה או הספקם או מי מטע בעלי התפקידיםמטעמו או לצד ג' כלשהו )לרבות 

, עובדיו, שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או , בעלי התפקידיםהספקמחדל של 
 בקשר אליהם.

אין בה, ולא תתפרש, כדי לעשות את המכון וכל אדם הפועל  שום הוראה מהוראות הסכם זה .3.1
מטעמו אחראים או חייבים בפיצויים בעד כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם 

, עובדיו או מי מטעמו בקשר עם מתן , בעלי התפקידיםהספקעקב כל מעשה או מחדל של 
משחרר בזאת את המכון  הספקעל פי הסכם זה,  הספקהשירותים או קיום התחייבויות 

 מכל אחריות או חבות כאמור.  וופוטר אות

דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כדי לשחרר  .3.1
מאחריותו המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על המכון או מי מטעמו אחריות  הספקאת 

 כלשהי. 

 לעיל, הספק 3 מטעמו, בגין נזק או אובדן כאמור בסעיףבמקרה של תביעה נגד המכון או מי  .3.1
 ישפה את המכון או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב בשל או

 , וכן בגין הוצאותיו בגין ההליך המשפטי, לרבות הוצאותכאמורבקשר לנזק, אובדן או פגיעה 
ימים  ( 3) עניין, וזאת בתוך שבעהמשפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום סביר, בנסיבות ה

או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה כאמור.  ,קבלת דרישתו הראשונה המכון ממועד
על תביעה או דרישה כאמור, ותינתן לספק, אפשרות להצטרף להליכים  הודעה לספק תימסר

יפוי וברצונו בכך, לנהל את ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור. חובת הש המשפטיים,
לתנאים המצטברים הבאים: ניתן פסק דין חלוט נגד המכון; המכון העביר לספק  כפופהתהא 

תביעה, טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן העתק מכל כתב תביעה  העתק מכל
ביחס לעניין המצוי באחריותו של הספק; המכון ישתף פעולה עם הספק ולא  שהוגש נגדה

 הספק מראש ובכתב; המכון יאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו ( יתפשר ללא הסכמת
 אם ירצה בכך.

 ביטוח .9

 את ולקיים לערוך הספק מתחייב, זה סכםהעל פי דין ו/או על פי  הספקמבלי לגרוע מאחריות 
המצורף להסכם זה ומהווה  ג כנספח המסומן הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים

 חלק בלתי נפרד ממנו.  

 ערבות ביצוע .10

רשאי המכון לדרוש  על פי הסכם זה או על פי הדין,ספק להבטחת מילוי התחייבויותיו של ה .10.1
ימים ממועד ביצוע  3עבור אירוע עבורו יספק את השירותים, ותוך  למכון מציאלה מהספק

של  הצפויהמעלותו  1%על סך ערבות בנקאית אוטונומית, ההתמחרות, כהגדרתה בהזמנה, 
 . "(ערבות הביצועלהסכם זה )" דנספח בנוסח המצורף כ המכון ידי על שתיקבע כפיהאירוע, 

בהתחייבויותיו על פי ההסכם, על פי שיקול דעתו הבלעדי  ספקבכל מקרה בו לא עמד ה .10.2
( ימים מיום שנדרש 3את ההפרה בתוך שבעה ) ספקוהמוחלט של מכון וינגייט, ולא תיקן ה

, כולה או הביצועידי מכון וינגייט, מכון וינגייט יהיה רשאי לממש את ערבות -לכך בכתב על
 מקצתה, ולגבות את כספיה, וזאת מבלי להיזקק לפניה מוקדמת לערכאות. 
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יט כלפיו בגין כדי לפגוע בכל זכות העומדת למכון וינגיביצוע ופירעונה אין בהפקדת ערבות ה .10.1
הפרת הסכם זה או על פי כל דין או כדי לתחום תחומים ולקבוע סייגים לגבולות אחריות 

 כלפי מכון וינגייט לפי הסכם זה ולפי כל דין. ספק ה

 הספק. כל העלויות הכרוכות בערבות האחריות, האמורות בסעיף זה, תחולנה על  .10.1

  סודיות .11

שוי לקבל מידע וחומרים מסוימים שהם סודיים ע /אושקיבל ו"( מאשר הצד המקבל)" הספק .11.1
. מידע וחומרים כאמורים ייקראו "( ולפעילותוהצד המגלהמכון )"או פרטיים בטיבם בקשר ל

 ".מידע סודילהלן: "

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

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

מידע הסודי ה, בקשר עם ול צד שלישי לפי בקשתאו כ ו, הקשורים אליואו על ידי עובדי
לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע הבאים לידי ביטוי  המקבל לצדשנמסר 

בדו"חות, רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם 
א יהיה בגדר "מידע סודי" האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן ל למרותמוחשי ובין אם לאו. 

או נעשה חלק  המקבל לצדלצורך הסכם זה: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו 
 הסכםעל פי  קבלהמ הצדשלא עקב הפרת התחייבות  המקבל לצדמנחלת הכלל לאחר גילויו 

 לרשות שהגיע( מידע ג) ;זה הסכםעובר לחתימת  המקבל הצדזה; )ב( מידע אשר היה בידי 
 התחייבות ללאבמישרין או בעקיפין,  גלההמ לצדאשר אינו קשור  שלישי מצד המקבל הצד

 צד לאותו שיש סודיות לשמירת התחייבות מפר אינו לידיו גילויו ואשר, סודיות לשמירת
 עצמאי ובאופן בנפרד נרכש או שפותח מידע)ה(  או; מידע אותו לגבי המגלה הצד כלפי שלישי

 .המקבל הצד ידי על

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
 .ואו מטעמקבל הצד המישות הפועל עבור 

, לצד שלישי כלשהוא גלה כל מידע סודיישמור על סודיות המידע הסודי, ולא הצד המקבל י .11.1
עשה שימוש בכל מידע סודי למטרה כלשהי, בין אם עסקית ובין אם לאו, אלא ככל יולא 

 לפי הסכם זה.  והנדרש לצורך קיום התחייבויותי

 מתחייב כדלקמן:הצד מקבל מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על פי דין,  .11.1

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

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

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

ו מניעה או כל לפעול להוצאת צלבעל 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
וכל מי מהצד המקבל תהא זכות לדרוש באופן סביר  לצד המגלהבכל הקשור למידע. 

 ווכל מי מטעמהצד המקבל לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור לשימוש  ומטעמ
 על פי סעיף זה. ווקיום התחייבויותי הצד המגלהשנמסר לו מי הסודבמידע 
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לסודיות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק  וכל הפרה של התחייבויותיהצד המקבל מאשר ש .11.1
 האמורות לפי סעיף ואת התחייבויותיהצד המקבל פר יולפיכך, אם   לצד המגלההפיך -בלתי

זכאי לתבוע צו מניעה זמני מיידי או כל  ואו מי מטעמ ה הצד המגלהזה, כולן או חלקן, יהי
, וזאת מבלי לגרוע מכל תביעה או עילה אחרת ו, או מי מטעמהצד המקבלסעד אחר כנגד 

 .הצד המקבלכנגד  ואו מי מטעמ צד המגלההעומדת ל

 זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה. בסעיף האמור .11.1

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

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

 או מי מעובדיו או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו.

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או  12.1 אם על אף האמור בסעיף  .12.2
לשפות את  הספק, מתחייב םאו מי מטעמבעלי התפקידים , הספקמי מטעמו הוא מעבידם של 

עם הוצאות שכ"ט עו"ד(, מיד המכון או מי מטעמו בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין 

 לעיל, בשינויים המחויבים. 8.5 שיפוי כאמור יעשה בהתאם להראות סעיף דרישתו הראשונה. 

בעלי  יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של הספק .12.1
עובדיו או נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף  התפקידים,

 לכל הסכם, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר.

 תוצרי השירותים, קניין רוחני ושימוש בשם  .11

 :יכ ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק

מראש  המכון, אלא בהסכמת המכוןמתחייב שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של  הספק .11.1
 ובכתב.  

, בקשר הספקאו מי מצוות  הספקמסמך, המצאה או יצירה שיהגה תוצר, , תכניתכל רעיון,  .11.2
 או למי מטעמו ולספק, המכוןהבלעדי של  זכותו וקניינועם ביצוע הסכם זה, יהיו מלכתחילה 

 לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם. 

, בעלי הספקו או על ידי יד-על נואשר הוכהתוצרים כל המכון את יעמיד לרשות  הספק .11.1
, מיד עם סיום , על כל העתקיהםבמסגרת ביצוע ההסכםאו על ידי מי מטעמו  התפקידים

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

וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל  מתן השירותיםבכל עת במהלך  המכוןעל פי דרישת  .11.1
למכון צילום, העתק או  הספק, ימסור את מתן השירותים הספקסיבה שהיא, או שסיים 

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

עפ"י  הספקבין אם הסתיימה עבודתו של  בתוצרי השירותיםלמכון תהא זכות היוצרים  .11.1
 הסכם זה ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי.

את כל התמורה עבור הקניית זכות  תכולל התמורה המשולמת לומצהיר בזה כי  הספק .11.1
 למכון. בתוצרי השירותיםהיוצרים 

או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך  כבר עתה לוזכות היוצרים של המכון מוקנית  .11.3
. אף מחלוקת בין תאו החלקי ההמלא התמורהאחר ואיננה תלויה בתשלום בפועל של 

 , לא תשלול את זכות היוצרים של המכון.סכום התמורההצדדים לרבות בעניין 
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וזאת  תוצרי השירותים, תיקון או תוספת, בכל המכון יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי .11.3
 ובלא מגבלות כלשהן. עיניולפי ראות 

 שונות .11

, המכוןעל פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ הספק .11.1
על פי הסכם זה,  ואו חובותי והא רשאי להעביר את זכויותייהמכון  אשר תינתן מראש ובכתב.

 .הספקכולן או חלקן, לכל צד שלישי, ללא נטילת רשות מאת 

לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא, לרבות על  לספק .11.2
 מסמכים.  

יפו על פי הדין הנוהג -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .11.1
 י ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. בישראל אך מבל

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות -אי .11.1
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד 

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

כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  ,למען הסר כל ספק מוצהר בזאת .11.1
במלואו ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים 

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

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין  .11.1
להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם 

  לכל דבר ועניין. זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה  .11.3
 זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו.

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר  .11.3
שעות מעת  13במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  רשום לפי הכתובות

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

 מסירתה. 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________ _______________ 

 המכון הספק
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 נספח א
 ההזמנה
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 נספח ב
 ההצעה
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  ביטוח  - ג נספח

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

אישור )להלן: " 1גכנספח  והמסומןהביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
, ההסכם תקופת כל במשך וזאת"(, הספק ביטוחי)להלן: " תנאיו כל על"( עריכת ביטוחים

 סיום ממועד שנים 3 -מ תפחת שלא תקופה למשך, מקצועית אחריות ביטוח ולעניין
  .ההתקשרות

לאישור  1מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק רשאי לא לערוך ביטוח לרכוש כמפורט בסעיף  .2
להלן כאילו  9עריכת הביטוחים, במלואו או בחלקו, במקרה זה יחול הפטור כמפורט בסעיף 

 נערך הביטוח במלואו.

ר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, מתחייב למלא אח הספק .1
תחודשנה  הספקלשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי 

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

יישא  הספקאת תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון  אישורים על תשלומי הפרמיה. 
 . הספקבסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

יום לפני  11 -להמציא למכון, לא יאוחר מ הספקללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב  .1
כאמור לעיל  הספקמועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי 

מצהיר, כי  הספקבהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 
המבטח הינו תנאי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי 

מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 
 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  הספקשל 

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  הספקמובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי  .1
מחובתו  הספקכת הביטוחים כדי לשחרר את מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בערי

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

להפקיד בידי המכון  הספק, מתחייב הספקיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  3 -לא יאוחר מ .1
ת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכ

עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין 
להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח  לתקופות  הספקביטוח אחריות מקצועית, מתחייב 

 לעיל(.  1נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

 הספקלא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המכון יהיה רשאי, אך  .3
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על  הספקכאמור לעיל, ו

מצהיר  הספקמנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 
לדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ו

המכון ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 
הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או 

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

מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים  .3
ו לפי הסכם שאינה פוטרת אותו ממלוא חבות הספקהנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על 

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

פוטר בזה את המכון ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל מכל אחריות לאובדן  הספק .9
הוא ש הספקצא בפיקוחו או באחריותו של ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמ

באישור עריכת הביטוחים ו/או  1 ףלשיפוי על פי הביטוח שהתחייב לערוך בהתאם לסעיזכאי 
ביטוחי רכוש נוספים, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

 . פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.בפוליסות
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ו/או  אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת /מתכנניםבהתקשרותו עם יועצים מתחייב, כי הספק .10
 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

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

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

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-9הפרת כל אחת מהוראות סעיפים  .11
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 אישור עריכת ביטוחים -1'גנספח 

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(המכון)להלן יקראו יחדיו: "

  שכתובתו דואר וינגייט, נתניה

 א.ג.נ,

"(, הספקים ע"ש .................................... )להלן: "אישור עריכת ביטוח הנדון:

ופעילויות ארגון אירועי המכון ו/או הפקת אירועים לבין היתר בקשר 

 ("האתר"", הפעילות)להלן בהתאמה: " הרווחה השונות במכון

בקשר עם מתן  , בין היתראת הביטוחים המפורטים להלןע"ש הספק הננו מאשרים בזאת כי ערכנו 

ת תקופהשירותים, החל מיום .............................. ועד )וכולל( ליום .............................. )להלן: "

פי נוסח -פי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-"(, כאשר היקף הכיסוי הניתן עלהביטוח

למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט ביט,  -הפוליסות הידוע כ

 פוף למפורט להלן:ובכ ____________  או כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל

 ..............................אש מורחב, פוליסה מס' ביטוח  .1
ו/או באחריות , בבעלות (מכל סוגומלאים מתקנים  , ריהוט,ציוד)לרבות  אובדן או נזק לרכוש המבטח

ו/או בחזקת הספק ו/או המובא לאתר המכון במסגרת הפעילות, במלוא ערכם, כנגד הסיכונים 

סופה, ו אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערההמקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות: 

 פרעות, שביתות כלי טיס, ידי-עלכלי רכב, פגיעה  ידי-עלהתבקעות צינורות, פגיעה ו שיטפון, נזקי נוזלים

סעיף לפיו מוותר המבטח  כוללהביטוח כאמור  .ושוד פריצהכן נזקי , נזק בזדון, שבר זכוכית ווהשבתות

ה; ואולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת טעמו/או מי מ המכוןתחלוף כלפי העל זכות 

 נזק בזדון.אדם שגרם ל-בן

 .............................., פוליסה מס' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לגופו ו/או לרכושו של אדם העלולים להיגרם פי דין, בגין פגיעה ו/או נזק -על הספקחבות  המבטח את

א , בגבול אחריות שלהמשתתפים( המכון ו/או לרבות)במפורש  בקשר עם מתן השירותים ו/או גוף כלשהו

הגבלה כל אינו כפוף ל כאמורביטוח הביטוח. הסה"כ לתקופת לאירוע וב ₪ 1,000,000 יפחת מסך של

מתקנים בעלי חיים, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, עשן, אש,  -בדבר חבות הנובעת מ

, חבות בגין וכלפי שביתות והשבתותפרעות, סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, 

 .מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות  וכן דיהםקבלנים, קבלני משנה ועוב

מעשי ו/או העלולה להיות מוטלת עליו עקב את המכון בגין אחריות  לשפותורחב מ הביטוח כאמור

חשב הביטוח כאילו נלפיו  "אחריות צולבתבדבר "וזאת בכפוף לסעיף  ,ו/או מי מטעמו הספקמחדלי 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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היה ולספק אין ביטוח נפרד המכסה את אחריותו המקצועית מוסכם בזאת כי החריג בדבר אחריות 

 מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.

 .............................., פוליסה מס' ביטוח חבות מעבידים .3
מים, פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגו-על הספקחבות  המבטח את

עובדיו, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי  , כלפי1930-תש"ם

לאירוע לנפגע, ₪  20,000,000 א יפחת מסך של, בגבול אחריות שלועקב עבודתם במתן השירותים

 ,ועובדיהם כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנהכאמור אינו כפוף לביטוח. הביטוח הובסה"כ לתקופת 

את  לשפותורחב מ כאמור הביטוח עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה והעסקת נוער.

בחובות מעביד  הוא נושאכי  לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, היה ונטען המכון

  .הספק כלפי מי מעובדי ןכלשה

 ..............................פוליסה מס'  ביטוח אחריות מקצועית, .4
 ,בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח ,פי דין-על הספקחבות את המבטח 

בגבול אחריות מתן השירותים,  בקשר עם ,ו/או מי מטעמו הספקבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד 

רחב לשפות את מוכאמור . הביטוח חובסה"כ לתקופת הביטולאירוע ₪  2,000,000 שלא יפחת מסך של

מעשי ו/או מחדלי עקב מהם  מיהעלולה להיות מוטלת על בגין אחריות ו/או עובדיו /ואו מנהליו  המכון

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל בגין ו/או  הספק

 אחד מיחידי המבוטח. 

אבדן שימוש, עיכוב ו/או השהייה בעקבות מקרה ביטוח,  –להגבלה בדבר הביטוח כאמור אינו כפוף 

בתום לב. למען הסר ספק הכיסוי כולל גם   חריגה מסמכותוכן  אבדן ושחזור מסמכים, אי יושר עובדים

 .טהורים שנגרמו לצד ג' כלשהונזקים פיננסיים 

 ....... ובכל מקרה לא יאוחר מתאריךשאינו מאוחר מיום ............. למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח

 כן, הביטוח-מתן השירותים )ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם(. כמו תחילת

 מעניק אשר חלופי ביטוח הספק ערך אם אלא, הביטוח תוקף מתום חודשים 1 בת גילוי תקופת כולל

 .זה בסעיף מהאמור מקביל כמתחייב כיסוי

 :החלות על כל הפוליסותכלליות הוראות  .5
קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המכון  לפיו הינםמפורש  כוללים תנאיביטוחים המפורטים לעיל ה .א

 .אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המכוןו

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .ב

תחלוף כלפי המכון ו/או הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות ה .ג
 אדם שגרם לנזק בזדון.-יתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בןומי מטעמו  ואולם הו

הביטוח, אלא אם במשך תקופת  ישונו לרעהאנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .ד
 יום מראש. 10תימסר לידי המכון הודעה על כך, שתישלח בדואר רשום, לפחות 

ידי הספק ו/או בגין מי מטעמו, לא יגרע -קיום בתום לב של תנאי הפוליסות והתנאותיהן על אי .ה
 מזכות המכון לקבלת שיפוי על פי מי מהפוליסות הנ"ל.
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הספק בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות לעיל ולתשלום  .ו
 פיהן.-ההשתתפויות העצמיות החלות על

 

פי האמור באישור -לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש עלאישור זה כפוף 

 זה לעיל.

 

 

        

 

 ,בכבוד רב
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 נוסח ערבות ביצוע -דנספח 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
 

 א.ג.נ;

 ערבות מס' ___________הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל ספקה)להלן: " על פי בקשת _______ .1
"( סכום הערבותחדשים )להלן: " שקלים __________תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של 

 .שנחתם בינכם ובין הספק ספק, בקשר עם הסכם אספקת השירותיםשתדרשו מאת ה

או הירידה של מדד התשלום ביחס  ההעלייסכום הערבות יהיה צמוד למדד וישתנה בהתאם לשיעור  .2
 למדד הבסיס. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי מדד התשלום עלה או ירד לעומת מדד 
הבסיס הסכום השווה למכפלת ההפרש בין מדד התשלום למדד  -הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה 

 בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. 

  -לעניין זה 

"מדד" משמעו מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על 
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או 

י אחר שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמ
 שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; 

"מדד הבסיס" משמעו המדד הידוע במועד הוצאת הערבות, אשר פורסם ביום _________, ועומד על 
 ._________ 

 ה. "מדד התשלום" משמעו המדד הידוע ביום ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות ז

ימים מקבלת דרישתכם  3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .3
הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא. 

ממש ו/או ל ספקכמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה
 בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך  .4
סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין ערבות זאת לא יעלו על 

במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא סכום הערבות. לפיכך, 
 תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______. .6

 בכבוד רב

 ]חתימה וחותמת הבנק; כתובת הסניף[ 
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 דו"ח פירוט עלויות בעת הגשת חשבון לתשלום -הנספח 

 מס"ד

שם 

 סוג השירותים הספק

מס' 

 חשבונית

 ספק

סה"כ לפני 

 מע"מ

סה"כ כולל 

 מע"מ

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

            

     תשלומים לכלל הספקיםסה"כ 

     עמלת הפקה %Xסה"כ 

     סה"כ לתשלום

 


