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  הסכם
  2018לשנת  _______  בחודש  ביוםתל אביב שנערך ונחתם ב

 

 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט : בין
 580050789ע"ר 

 שכתובתו מכון וינגייט, נתניה
 "(מכון וינגייט"" או  המכון")

 

 מצד אחד;  

   

 _______, ח.פ. __________ :ובין

  ____________מרחוב 

 "(הספק)"

 

 מצד שני.  

   

מחלקת כספים ומערכות מידע, האחראית על מתן מענה לתהליכי  מכון וינגייטוב  הואיל          
 ;מחשוב ארגוניים

בהתאם  במערכותיו הטכנולוגיות נדרש להסדיר את תחום אבטחת המידע המכוןו ואילהו
 ;והתקנות שמכוחו "(ותהפרטי הגנת חוק)" 1981-תשמ"א, לחוק הגנת הפרטיות

מונה אבטחת שירותי מפנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקת ומכון וינגייט  והואיל
 ;"(הבל"מלהסכם )" נספח א, המצורפת בבמיקור חוץ מידע

להסכם  בנספח בהמצורפת  והאמור על סמך הצעת בהליך בספקומכון וינגייט בחר  והואיל
 "(;הספקת הצעזה )"

יחסי עובד  מבלי שיתקיימו בין הצדדיםלמכון את השירותים, לספק  והספק מעוניין והואיל
 ; הסכם זה להוראותבהתאם הכל ו ,ומעביד

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

  

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 כללי .1

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

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

על פיהם ספק מסמכי ההסכם ייחשבו כמשלימים זה את זה והחובות המוטלות על ה .1.1
 יפורשו על דרך ההשלמה וההרחבה. 

 מהות ההתקשרות  .2

הסכם  להוראות בהתאםובבל"מ,  ג נספחב המפורטים השירותיםאת מכון יספק ל הספק .2.1
הספק יהיה אחראי להסדרת תחום אבטחת המידע, . מבלי לגרוע מכלליות האמור, זה

השירותים יינתנו בהיקף של שלושים וארבע  ."(השירותים)" בהתאם לחוק הגנת הפרטיות
 ( שעות חודשיות. 14)
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מהספק, מעבר למכסה לעבודות נוספות המכון יהיה רשאי להוציא מעת לעת הזמנות  .2.2

ימים ממועד  7החודשית, והספק מתחייב להעביר למכון הצעת מחיר לאותן עבודות, בתוך 
ההזמנה. הספק יחל בביצוע עבודה בעקבות הזמנה מסוימת של המכון, רק לאחר שהצעת 

מורשי החתימה של המכון. המכון אינו מחויב המחיר של הספק אושרה ונחתמה על ידי 
להזמנת עבודות נוספות בהיקף כלשהו, וכן יהיה רשאי להזמין עבודות אלו מצדדים 

 שלישיים, לפי שיקול דעתו של המכון. 

 הספקהצהרות  .1

 :כדלקמן הספק מצהיר

על הידע, המיומנות, האמצעים, היכולת, כוח האדם וכל שאר האמצעים ב הואכי  .1.1
 .במלואן ובמועדןועל פי כל דין   על פי הסכם זה ולשם ביצוע מלוא התחייבויותיהנדרשים 

בסתירה לכל דין ו/או חוזה ו/או הגבלה עומדים בהסכם זה וביצועו אינם  וכי התקשרות .1.2
 אחרת כלשהי.

 הספק התחייבויות .4

 כדלקמן:בזאת  הספק מתחייב

כי השירותים יינתנו באופן אישי ובלעדי על ידי נותני השירותים מטעמו שהוצגו בהצעת  .4.1
הספק. ידוע לספק כי ההתקשרות עימו בהסכם זה נעשית בהתבסס על התחייבותו זו של 

 הספק להעסיק את נותני השירותים מטעמו כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, הספק יהיה רשאי להחליף את נותני השירותים, אם הוכיח למכון 
וקיבל את אישורו לכך שמחליף כאמור עומד בדרישות האיכות ותנאי הסף כקבוע בבל"מ, 

 או ברמה זהה לנותן השירותים אותו מבקש הספק להחליף. 

 . ובמסירות יעילותב ,מקצועיותבנאמנות,  שירותיםהלבצע את  .4.2

 ווכל גורם שימונה על יד המכוןבתיאום מלא עם , לפעול בביצוע השירותים על פי הסכם זה .4.1
ההנחיות וההוראות הכלליות, סדרי העבודה ונהלי ועל פי  הבלעדי, ועל פי שיקול דעת
  ., כפי שאלה יעודכנו מעת לעתמכוןהעבודה הנהוגים ב

בקשר עם השירותים כמפורט דין אשר יהיו בתוקף מעת לעת הוראות האחר כל  ימלאכי  .4.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור, כי ימלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות  .בהסכם זה

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 

, אלא אם הוסמכו המכון, לא יתחייבו ולא יציגו כל מצג שהוא בשם ומטעמ או מי הספקכי  .4.5
 ו. ידב על לכך מפורשות ובכת

נקוט אמצעי זהירות מירביים, על מנת למנוע כל נזק, הספק ימבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.4
 , או לצדדים שלישיים.ו, מי מטעמו, מנהליו, עובדימכוןפגיעה או הפסד ל

לבין  ומצא במצב של ניגוד עניינים בין פעילויותייא ל הספקבמשך כל תקופת הסכם זה,  .4.7
בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים  מכוןמיידית ל וידווחלפי הוראות הסכם זה  ותפקידי
 כאמור.

 המכוןוהתחייבויות צהרות ה .5

 :כדלקמן מצהיר המכון

בסתירה לכל דין ו/או חוזה ו/או הגבלה עומדים בהסכם זה וביצועו אינם  והתקשרות .5.1
 אחרת כלשהי.
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 התמורה .4

, כאמור המכון ביצוע השירותים לשביעות רצוןו הספקשל  ותמורת מילוי כל התחייבויותי .4.1
בהתאם חודשית תמורה  ,במשך תקופת ההסכם לספק תשולם ,בהסכם זה ובנספחיו

 "(. התמורהלתעריף הריטיינר שנקב הספק בנספח ה להצעתו )"

שירותים זה יהווה תשלום מלא, סופי ומוחלט בגין ה 6  ל פי סעיףע לספקתשלום התמורה  .4.2
 היה זכאי לתשלומים נוספים.ילא  והספק, ת הספקומילוי כלל התחייבויו

משימות נוספות מעבר לתכולת השירותים, הקשורות לשירותים או  מהספקאם יידרשו  .4.1
, אז במקרה שמדובר במשימות שיש בהן כדי להטיל על הספק עלויות או נובעות מהם

הוצאות משמעותיות נוספות או להכביד על מתן השירות ביתר התחומים עליהם מופקד או 
"(, אז הספק יהיה זכאי לתמורה הרחבת השירותיםיופקד הספק במסגרת הריטיינר )"

בהתאם להצעת מחיר שייתן  נוספת בגין הרחבת השירותים. התמורה הנוספת תיקבע
הספק למכון בגין הרחבת השירותים, על בסיס התעריף השעתי שאותו הציע הספק 

 במסגרת הצעתו, ובכפוף לאישור המכון להרחבת השירותים מראש ובכתב.  

  וסיומה תקופת ההסכם .7

 _________חודשים, קרי עד ליום  24 , ויימשך_________הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום  .7.1
 "(. הראשונה תקופת ההסכם)"

חודשים  12למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של 
"; תקופת ההארכה" –)כל אחת מהתקופות, לפי העניין  הארכות (1) שלושכל אחת ועד 

, בהודעה "(תקופת ההסכם" –תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכה, אם תהייה 
, לפי ארכהה תתקופכל ני תום תקופת ההתקשרות או ימים לפ 10בכתב ומראש של עד 

 . העניין

ם לסיומו בכל עת, ובלבד שמסר רשאי להביא את ההסכ המכון, 7.1 על אף האמור בסעיף  .7.2
 .יום מראש( 10שלושים ) לפחותשל הודעה מוקדמת לספק 

להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר, בהודעה  רשאי המכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.1
תהיה זכות, טענה, או תביעה כלשהי בקשר לכך  ואו מי מטעמ שלספק, מבלי לספקבכתב 

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

, על נספחיו בהסכם זה נההתחייבות או הצהרה שנתבאופן מהותי,  הספק הפר .7.1.1
לכך בכתב על ידי  הדרש( ימים מיום שנ14) עשר הארבעאת ההפרה תוך  ןולא תיק

 ;הצד השני

את ההפרה תוך  ןולא תיק הפרה יסודית של תנאי מתנאי הסכם זה הספק הפר .7.1.2
 ;( ימים מיום שנדרש לכך בכתב14) ארבע עשר

כונס נכסים או נתבקש אחד מאלה, או ננקט הליך דומה או אחר  לספקאם מונה  .7.1.1
 ( יום;10, אשר לא בוטל בתוך שלושים )הנגד

  .הואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלון מטעמוהספק או מי  .7.1.4

צבור י לא הספקלמען הסר כל ספק, במקרה שההסכם יסתיים, ו לעיל מהאמור לגרוע מבלי .7.4
שלם י המכוןבכתב ומראש ו המכון וספת לתמורה או הוצאות ללא הסכמתכל זכאות נ

 אשר לא נפרעה עד לתאריך סיום ההסכם.  ול האת התמורה המגיע לספק

 אחריות ושיפוי  .8

למתן השירותים, ולכל נזק והוצאה  ,לפי כל דיןמלאה, באחריות באופן בלעדי שא יי הספק .8.1
הקשורים באספקת השירותים בהתאם להסכם זה על ידו, איכותם, תקלות או הפרעות 

 . הספקבמתן השירותים או שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של 
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הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו למכון  יהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הספק .8.2

או מי מטעמו(, כתוצאה ממעשה או  הספקאו למי מטעמו או לצד ג' כלשהו )לרבות עובדי 
 , עובדיו, שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם.הספקמחדל של 

וכל אדם שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה, ולא תתפרש, כדי לעשות את המכון  .8.1
הפועל מטעמו אחראים או חייבים בפיצויים בעד כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה העלולים 

, עובדיו או מי מטעמו בקשר עם מתן השירותים הספקלהיגרם עקב כל מעשה או מחדל של 
 ומשחרר בזאת את המכון ופוטר אות והספקעל פי הסכם זה,  הספקאו קיום התחייבויות 

 ת כאמור. מכל אחריות או חבו

דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כדי  .8.4
מאחריותו המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על המכון או מי מטעמו  הספקלשחרר את 

 אחריות כלשהי. 

ישיר, הוצאה, אובדן, הפסד ישפה ויפצה את המכון, בגין כל נזק כי  ,מתחייב בזאת הספק .8.5
, לרבות וובגין כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה כנגדו, חיוב אחר שיגרמו ל או כל

עשה או כתוצאה ממתן השירותים על ידו, או כתוצאה ממ הוצאות משפטיות סבירות,
או שהם בניגוד להסכם זה, או עקב מצג לא נכון או לא מלא  ואו של מי מטעמ ומחדל של

יודיע לספק על דרישה או תביעה כאמור בסמוך  מצג שהוצג על ידו בהעדר הרשאה. המכון
 למועד קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה.

  ביטוח .9

לערוך  הספקעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות  .9.1
ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת פעילותו על פי הסכם זה, בחברת ביטוח מורשית 

המצורף להסכם  הביטוח נספח -דנספח המפורטים בתר ההוראות ויכדין את הביטוחים 
  זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

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

שירותים עצמאי ואינו  נותןהצדדים מצהירים כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין  .10.1
ו או נשירותים עצמאי וכי בי נותן אוכי ה מצהיר הספקמהווה חוזה עבודה לכל דבר ועניין. 

לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות  המכוןלבין בין מי מטעמו 
  .כל טענה או זכות תביעה ואו יחסי שותפות, לכל צורך שהוא וכי אין ולא תהא ל

י מטעמו הוא אם על אף האמור, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מ .10.2
לשפות את המכון או מי מטעמו בגין כל  הספקאו מי מטעמו, מתחייב  הספקמעבידם של 

 הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט עו"ד(, מיד עם דרישתו הראשונה. 

יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים של עובדיו  הספק .10.1
ום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף לכל הסכם, או נותני שירותיו וכן כל תשל

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

 ודיותס .11

עשוי לקבל מידע וחומרים מסוימים שהם  /אושקיבל ומאשר "( הצד המקבל)" הספק .11.1
. מידע וחומרים ולפעילותו "(הצד המגלה)"מכון לסודיים או פרטיים בטיבם בקשר 

 ".מידע סודיייקראו להלן: " כאמורים
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 עסקי, שיווקי, של מכירות או אחר" יכלול כל נתון טכני, כספי, מידע סודיהמונח " .11.2

פרטים אישיים ומידע , קיימים ולקוחות פוטנציאליים , רשימת לקוחותרק לא אךלרבות, 
 מידע, תהליכים או ידע, בין אם כתובים ובין אם לאו, אשר קשוריםרפואי של מטופלים, 

. בנוסף, מידע סודי כולל כל ניתוח, עיבוד או עריכה שבוצעו על המגלה צדלבאופן כלשהו 
, בקשר עם ואו כל צד שלישי לפי בקשת ו, הקשורים אליו, או על ידי עובדיהמקבל הצדידי 

לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע הבאים  המקבל לצדמידע הסודי שנמסר ה
לידי ביטוי בדו"חות, רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי 

האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן לא יהיה  למרות אחר, בין אם מוחשי ובין אם לאו.
 לצדמנחלת הכלל לפני גילויו בגדר "מידע סודי" לצורך הסכם זה: )א( מידע שהיה חלק 

שלא עקב הפרת התחייבות  המקבל לצדאו נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  המקבל
 הסכםעובר לחתימת  המקבל הצדזה; )ב( מידע אשר היה בידי  הסכםעל פי  קבלהמ הצד

במישרין  גלההמ לצדאשר אינו קשור  שלישי מצד המקבל הצד לרשות שהגיע( מידע ג) ;זה
 התחייבות מפר אינו לידיו גילויו ואשר, סודיות לשמירת התחייבות ללאקיפין, או בע

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

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 מטעמ הצד המקבלישות הפועל עבור 

, לצד שלישי כלשהוא גלה כל מידע סודיישמור על סודיות המידע הסודי, ולא י הצד המקבל .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:צד מקבל המבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על פי דין,  .11.4

הראשונה בכתב  ושהיא או מיד עם דרישת כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה .11.4.1
יחדל לעשות כל שימוש  ווכל מי מטעמ צד המקבל, לפי המוקדם, ההצד המגלהשל 

, ישמיד את כל המידע וכל עותק הצד המגלה ויחזיר או, אם הורה להסודי ובמידע 
 . וממנו המצוי ברשות

, בכתב, על כל חובת גילוי צד המגלהל בהקדם האפשרייודיע מקבל כי הצד ה .11.4.2
, לרבות דרישה של לפי דין ,גופים קשורים לומי מטעמו, לרבות על שיחולו עליו או 
לפעול לבעל המידע בקשר עם המידע הסודי באופן אשר יאפשר  רשות מוסמכת,

 . להוצאת צו מניעה או כל סעד מתאים אחר

, כפי שיהיו גלהמהצד היפעלו בהתאם להנחיות  ומטעמוכל מי  צד המקבלהכי  .11.4.1
מהצד תהא זכות לדרוש באופן סביר  לצד המגלהמעת לעת, בכל הקשור למידע. 

הצד לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור לשימוש  ווכל מי מטעמ המקבל
וקיום  הצד המגלהשנמסר לו מהסודי במידע  ווכל מי מטעמ המקבל

 על פי סעיף זה. והתחייבויותי

לסודיות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק  והתחייבויותי כל הפרה שלמאשר שהמקבל  הצד .11.5
האמורות לפי  ואת התחייבויותי הצד המקבלפר יולפיכך, אם   מגלהלצד ההפיך -בלתי
זכאי לתבוע צו מניעה זמני מיידי  ואו מי מטעמ ה הצד המגלהזה, כולן או חלקן, יהי סעיף

מבלי לגרוע מכל תביעה או עילה , וזאת ו, או מי מטעמהצד המקבלאו כל סעד אחר כנגד 
 .הצד המקבלכנגד  ואו מי מטעמ צד המגלהאחרת העומדת ל

 זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה. האמור בסעיף .11.4
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  שימוש בשםקניין רוחני ותוצרי השירותים,  .12

 :יכ ,מצהיר ומתחייב בזאת הספק

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

 דעתו. 

הדרושים לפי הוראות כל דין או הסכם  תהוא בעל כל זכויות השימוש וההיתרים והרישיונו .12.2
 להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו בו.

, בקשר הספקאו מי מצוות  הספקמסמך, המצאה או יצירה שיהגה תוצר, , תכניתכל רעיון,  .12.1
או למי  ולספק, המכוןהבלעדי של  זכותו וקניינועם ביצוע הסכם זה, יהיו מלכתחילה 

 או טענה בקשר אליהם או בגינם. לא תהיה כל תביעה  מטעמו

או  הספקו או על ידי צוות יד-על נואשר הוכהתוצרים כל המכון את יעמיד לרשות  הספק .12.4
-, מיד עם סיום ההסכם או על, על כל העתקיהםבמסגרת ביצוע ההסכםעל ידי מי מטעמו 

ברשותו או ברשות  רשאי להשאיר אלא יה הספקבכל עת. המכון של הקודמת  ופי דרישת
  .האמוריםהתוצרים מי מטעמו כל עותק של 

וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל  מתן השירותיםבכל עת במהלך  המכוןעל פי דרישת  .12.5
למכון צילום, העתק או  הספק, ימסור את מתן השירותים הספקסיבה שהיא, או שסיים 

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

עפ"י  הספקבין אם הסתיימה עבודתו של  בתוצרי השירותיםלמכון תהא זכות היוצרים  .12.4
 הסכם זה ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי.

את כל התמורה עבור הקניית זכות  תכולל התמורה המשולמת לומצהיר בזה כי  הספק .12.7
 למכון. השירותים בתוצריהיוצרים 

או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך  כבר עתה לוזכות היוצרים של המכון מוקנית  .12.8
. אף מחלוקת בין תאו החלקי ההמלא התמורהאחר ואיננה תלויה בתשלום בפועל של 

 , לא תשלול את זכות היוצרים של המכון.סכום התמורההצדדים לרבות בעניין 

 תוצרי השירותיםימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל המכון יהא רשאי לעשות ש .12.9
 ובלא מגבלות כלשהן. עיניווזאת לפי ראות 

 אבטחת מידע .11

הספק יספק את השירותים אך ורק מתוך מערכות המכון ובתוך תחומי המכון. מעבר  .11.1
 לצורך יובהר, כי הספק אינו רשאי לגשת מרחוק למערכות המכון ולמאגריו. 

לכל המערכות והמאגרים של המכון, והוא יהיה רשאי לעשות את כל  לספק תהיה גישה .11.2
הפעולות הדרושות בהם, לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ובלבד שכל גישה ופעולה 

 של הספק כאמור, תיעשה אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

כקבוע בהסכם זה, ובשים לב לצורך ביצוע התחייבויותיו אך ורק הספק רשאי לעבד מידע  .11.1
הנחיות הרשות , וללקיומן של הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו

 . למשפט טכנולוגיה ומידע כפי שיהיו מעת לעת

מסמכים מידע והמתחייב כי עם סיום עבודתו על פי הסכם זה, יעביר עותק מכל ה הספק .11.4
ועם קבלת דרישת  –המכון ו, לרשות מצא ברשותיהנמצאים ברשותו או שהיו אמורים לה

לכך, ישמיד כל מסמך, קובץ או העתק המצוי בידו ואשר נערך בקשר עם ביצוע  המכון
 ., וידווח על כך למכוןהשירותים על פי הסכם זה

מעת  המכוןקבע י, יהיו בהתאם לנהלים שביצוע השירותיםבמהלך נוהלי אבטחת המידע  .11.5
לעת, בהתאם להוראות כל דין, ולרבות חוק הגנת הפרטיות, התקנות שהוצאו לפיו, 

  .ההנחיות של הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע כפי שיהיו מעת לעתו
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או גישה למערכות ומאגרי המכון, הספק יחתים את כל עובדיו ובעלי ההרשאות  .11.4

דיות המידע המצוי במערכות על התחייבות לשמירת סו ,שיפעלו מטעמו לביצוע השירותים
 . לעיל 11ובסעיף  זה 11ומאגרי המכון, בנוסח המכיל את המפורט בסעיף 

לפי , יגיש הספק דוח למכון על אודות אופן ביצוע חובותיו פברואראחת לשנה, בחודש  .11.7
 "(.תקנות אבטחת מידע)" 2017-תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז

על כל אירוע/חשד לאירוע אבטחת מידע, שבו קיים חשד  הספק מתחייב להודיע למכון .11.8
לחשיפת מידע או נחשף מידע הקשור למערכות או מאגרי המעגון, לגורמים שאינם 

 מורשים, וזאת בטווח זמן סביר מרגע איתורו על ידי הספק. 

ביקורת  מי מטעמו,, לערוך אצל הספק ואצל מראשימים  שלושה בתבהודעה רשאי,  המכון .11.9
פי -הנוגעים לביצוע ההתחייבויות על אבטחת מידע ושמירת סודיותובקרות בכל נושאי 

 ם, אמור ביקורות על אמצעים פיזייהאמור בהסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות ה
 לוגים.  אלקטרוניים ו/או

 שונות .14

א הי המכוןעל פי הסכם זה.  ואו חיובי ולצד שלישי כלשהו את זכויותי הספק לא ימחה .14.1
על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי,  ואו חובותי ורשאית להעביר את זכויותי

 הספק.ללא נטילת רשות מאת 

הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים,  .14.2
מכתבים או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, יהיו חסרי תוקף. כל שינוי בהסכם זה 

 בכתב ובחתימת הצדדים.יהיה 

  ., על פי כל דיןו, ככל שנתונה לובזה על כל זכות עיכבון הנתונה להספק מוותר  .14.1

אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי בהסכם היא בלתי אכיפה, בלתי  .14.4
חוקית 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, 

כוונת הצדדים באופן הקרוב ביותר וככל הניתן  או תוחלף בהוראה אחרת המשקפת את
 לפי מגבלות הדין בעניין. 

שום התנהגות על ידי מי מן הצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה,  .14.5
קיום של תנאי מתנאי החוזה, או כשינוי, -או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

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

 .הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי .14.4

על הסכם זה יחולו חוקי ודיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם כל  .14.7
תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים ממנו העניינים הקשורים בהסכם זה או הנובעים 

 אביב בלבד.-בתל

להסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת אחרת עליה כתובות הצדדים  .14.8
יודיע צד לפי הוראות הסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת אחד הצדדים 

( ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום 5תיחשב ככזו שהגיעה לצד הנמען תוך חמישה )
ים הראשון שלאחר מועד ביום העסק –)כנגד אישור מסירה(; אם שוגרה בפקסימיליה

שיגורה, בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; ואם נמסרה 
 ביום העסקים שלמחרת יום מסירתה. – מסירה אישיתב

הסכם זה יכול שייחתם על דף אחד הכולל את חתימות הצדדים כולם, ויכול שייחתם על  .14.9
 יחד חתימה תקפה של הצדדים עליו.דפים נפרדים אשר יצורפו להסכם זה ויהוו ב
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 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד החתום לעיל:

 
 

 
______________________  _________________ 

 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
 

  הספק 

  

 

 
 מונה, 2017 –ז"התשע(, וינגייט מכון) בספורט למצוינות הלאומי המכון לחוק( ו)41 סעיף להוראות בהתאם

 מטעם כספיות התחייבויות. האמור החוק של התחילה ליום עד וזאת וינגייט למכון מלווה חשבון רואה
 .  מלווהה החשבון רואה ידי על גם נחתמו אם רק תקפות תהיינה וינגייט מכון

 
________________ 
 רואה החשבון המלווה
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 הבל"מ  –נספח א 

 [פורסם בנפרד, מצורף על דרך ההפניה]
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 הצעת הספק  –נספח ב 
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 גספח נ

  תכולת השירותים

 את השירותים הבאים:  מכוןללספק  אחראי תפקידו יהיה הספקבמסגרת 
 המידע:תחומי אחריות של ממונה אבטחת  .1.1

 יישומה: על ובקרה המידע אבטחת מדיניות תכנון .1.1.1
 מסווג או/ו רגיש מידע אבטחת על דגש תוך מכוןב המידע ואבטחת שמירה .1.1.1.1

 .הקיים הדין להוראות בהתאם נוספים והיבטים
 המידע מערכות מנהל בשיתוף מכוןב המידע אבטחת מדיניות ואשרור הגדרה .1.1.1.2

 .מכוןה והנהלת
 המידע מערכות כלל של העיקריים המידע מאגרי רשימת של ותחזוקה יצירה .1.1.1.1

 .החוק לדרישות בהתאם והתקשורת
 הנדרשות המידע אבטחת בקרות והגדרת רגישותם רמת לפי המידע נכסי סיווג .1.1.1.4

 .להם
 .והתקשורת המידע במערכות מידע אבטחת סיכוני הערכת .1.1.1.5
 במערכות בתהליכים משמעותיים שינויים עם הסיכונים הערכת פרטי עדכון .1.1.1.4

 .מידע אבטחת באיומי או המידע
 .הפרטיות והגנת מידע אבטחת בנושא החוק בדרישות ועמידה מידע מאגרי רישום .1.1.1.7
 מכוןב המידע העברת בתהליך ליישום ההכרחיות המידע אבטחת דרישות הגדרת .1.1.1.8

 ומחוצה לו.
 .אלה לאירועים התגובה וצורת המידע אבטחת אירועי הגדרת .1.1.1.9

 מידע אבטחת אמצעי להטמעת נאותים משאבים בהפניית המכון הנהלת הנחיית .1.1.1.10
 .והתקשורת המידע במערכות המידע אבטחת סיכוני בסקרי ולמיקוד

 .מידע אבטחת בנושא משתמשים הדרכת .1.1.1.11
 מכון.ב המידע אבטחת נוהלי יישום על בקרה .1.1.1.12
 הנוגע בכל העובד לאחריות בהתייחסות מכוןב חדשים עובדים להחתמת אחריות .1.1.1.11

 .סודיות בהצהרת וילווה, מידע אבטחת להיבטי
 של והוצאה, תחזוקה, תפעול, הכנסה, בניהול המטפל תהליך לכל נהלים כתיבת .1.1.1.14

 כתיבתם עם ויאשרם במכון המידע אבטחת וצרכי למדיניות בהתאםמכון ב מידע
 .להטמעתם ויפעל שינויים או/ו

 מידע: אבטחת סקרי וביצוע תכנון .1.1.1
 עריכת, מכוןב והתקשורת המידע מערכות מערך של מידע אבטחת סקרי ייזום .1.1.2.1

 שינויים חלו כאשר או משמעותיים שינויים הטמעת לפני מידע אבטחת סקרי
 מכון.ב והתקשורת המידע במערכות

 המידע אבטחת הגדרות ורמת מכוןב שיושמו ההגנה אמצעי יעילות בחינת .1.1.2.2
 .והתקשורת המידע במערכות

 להדמיית והתקשורת המידע במערכות( Penetration Tests) חדירה מבחני ייזום .1.1.2.1
 מכון.ל ומחוץ מתוך פורצים י"ע פריצה ניסיונות

 אלה בקרות. המידע לאבטחת, הסיכונים להערכת בהתאם, פיזיות בקרות הגדרת .1.1.2.4
 .ב"וכיו נכסים של פיזית הגנה, גישה בקרת כגון נושאים יכללו

, עצמאי, מקצועי גורם י"ע נערכים החדירה ומבחני המידע אבטחת סקרי כי ווידוא .1.1.2.5
 מכון.ל וחיצוני תלוי בלתי

 למשתמשים: הגישה ודרכי, ההרשאות ניהול .1.1.1
 .רגישות רמות לפי מאובטחים אזורים/אבטחה למעגלי העבודה סביבת חלוקת .1.1.1.1
 מידור תוך מכוןב והתקשורת מידע במערכות גישה בקרות לניהול מנגנונים יישום .1.1.1.2

 .חיצוניים לגורמים מכוןה בין הרשאות של מתאים
 על הקפדה תוך המשתמש זיהוי לצורך ושירותים למערכות זיהוי אמצעי קביעת .1.1.1.1

 מכון.ה של המידע פריטי שחזור או העתקה אפשרות מניעת
 מכון.ב והתקשורת מידע למערכות גישה ותהליכי סיסמאות מדיניות הגדרת .1.1.1.4

 והתקשורת: המידע מערכות על ההגנה ניהול .1.1.1
 זיהוי, איתור כולל, פגיעה לניסיונות החשיפה את המצמצמים אמצעים התקנת .1.1.4.1

 .ומניעה
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 המידע למערכות הגיבוי דרישות הגדרת .1.1.4.2 לצרכים בהתאם מכוןב והתקשורת

 מכון.ה של השונים
 .אבטחתם ואופן הגיבויים איכות בקרת .1.1.4.1
 .ציבורי לגוף המידע העברת בטרם מידע להעברת אישור מתן .1.1.4.4
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 ביטוח - 'ד נספח

לערוך ולקיים, על  הספקפי דין, מתחייב -עלו/או פי הסכם זה -על הספקמבלי לגרוע מאחריות  .1
 ביטוחהאישור עריכת  חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים המפורטים

"אישור עריכת )להלן:  הימנוחלק בלתי נפרד ומהווה  1'דכנספח  המצורף להסכם זה ומסומן
ולעניין ביטוח  ההסכם"(, וזאת במשך כל תקופת הספקביטוחי ל תנאיו )להלן: "(, על כביטוח"

 . מתן השירותיםשנים ממועד תום תקופת  7 -אחריות מקצועית, למשך תקופה שלא תפחת מ

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הספק, מתחייב הספק לערוך  .2
ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור, ייכלל 

. בכל ביטוח חבות נוסף או משלים ומטעממי ו/או  המכוןסעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 
ו/או חברות בנות עקב אחריות שעלולה להיות מוטלת  המכוןאת  לשפותכאמור, יורחב שם המבוטח 

וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות  על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו
 צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאמור כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

יום לפני  14 -, לא יאוחר מהמכוןלהמציא לידי  הספק, מתחייב המכוןה מצד ללא צורך בכל דריש .1
, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום כדין על ידי נשוא ההסכם מועד תחילת מתן השירותים

מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח חתום כדין הינה תנאי מתלה  הספקהמבטח. 
על פי הסכם זה  הספקים ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות ומקדמי לתחילת מתן השירות

 ו/או על פי דין.

 המכוןלהפקיד בידי  הספק, מתחייב הספקימים לפני מועד תום תקופת ביטוחי  14-לא יאוחר מ .4
קיד את אישור מתחייב לחזור ולהפ הספקנוספת. ה ת ביטוח בגין הארכת תוקפו לתקופאישור עריכ

עד הנקוב בסעיף זה לעיל, מדי תקופת ביטוח וכל עוד חלה עליו חובת עריכת במועריכת הביטוח 
 לעיל.  1הביטוחים כאמור בסעיף 

כי איזה מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  למכוןבכל פעם שמבטח הספק יודיע  .5
יטוח מחדש שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הספק לערוך את אותו הב

יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח  15אישור עריכת ביטוח חדש,  המכוןולהמציא לידי 
 כאמור.

כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים הנקובים לעיל, לא תפגע מובהר, למען הסר ספק  .4
בת תשלום שחלה על פי הסכם זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל חו-בהתחייבויות הספק על

פי ההסכם גם אם ימנעו ממנו את מתן -הספק והספק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על
 השירותים בשל אי הצגת אישור עריכת הביטוח במועד. 

כאמור לעיל,  הספקשיומצא על ידי  יב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחרשאי, אך לא חי המכון .7
על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור  שיידרשמתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון  הספקו

ביחס לאישור  המכוןהביקורת של ת ה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכולהתחייבויותיו על פי הסכם ז
כל  וממי מטעו/או  המכוןעל  המטיל האינ עריכת הביטוח וזכותו להורות על תיקונם כמפורט לעיל,

ביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, ל בכל הקשורו/או אחריות שהיא חובה 
על פי הסכם זה  הספקכדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על  עדרם, ואין בהאו לגבי ה

אישור  ו/או על פי דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את
 עריכת הביטוח ובין אם לאו. 

, לשלם את דמי ידו כמתחייב בנספח זה-הנערכים עלמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים  הספק .8
בתוקף  ויהיולפי הצורך,  מעת לעת יחודשו הספקכי ביטוחי  ח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודאהביטו

לא וכן לעיל,  1ועית( כמצוין בסעיף )לרבות לעניין ביטוח אחריות מקצ ההסכםבמשך כל תקופת 
 המכוןלעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת 

 . הספקיישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי  הספקאישורים על תשלומי הפרמיה. 

מכל אחריות לאובדן ו/או ו/או מי מטעמן של הנ"ל  ו/או את חברות הבנות המכוןפוטר בזה את  הספק .9
, בין אם נערך ביטוח הספקנזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של 

 אדם שגרם לנזק בזדון.-לא יחול לטובת בן כאמורפטור הובין אם לאו. 

ריות כמפורט באישור עריכת גבולות האחגובה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה  .10
שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי  הספקהביטוח, הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

ו/או  המכוןמצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  הספק. הסכם זה
א גובה ו/או היקף בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנוש ומטעממי 

 ידו. -הכיסוי הביטוחי שהוצא על
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 /מתכנניםמתחייב, כי בהתקשרותו עם יועצים הספק .11 אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת

 ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם,
רוך ולקיים ביטוחים נאותים ביחס ו/או קבלני המשנה יתחייבו לע /מתכנניםסעיף לפיו היועצים

 1ולעניין אחריות מקצועית, כאמור בסעיף  הספקכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך לפעילותם
ידו ולכלול את -להרחיב את שם המבוטח בביטוחים הנערכים על הספקלעיל. לחלופין, מתחייב 

למען הסר ספק, בשמו. נה אשר פועלים מטעמו ו/או המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המש
האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה 

 .הספקכאמור לעיל, מוטלת על 

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הוראות נספח ביטוח זההפרת  .12
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 אישור עריכת ביטוח - 1'דנספח 

 
 

 .........................תאריך           לכבוד
 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט

 ו/או חברות בנות  580050789ע"ר 
 "(מכון וינגייט"" או  המכון") 

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

 א.ג.נ,
 
 

"(, בקשר הספקלן: ")לה                                              אישור עריכת ביטוח ע"ש   הנדון:
תכנון מדיניות אבטחת מידע ו/או בקרה ו/או עם הסכם בין היתר למתן שירותי 

תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע ו/או ניהול הרשאות ודרכי גישה למשתמשים 
 אבטחת מידעניהול סיכוני ו/או  ו/או ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת

 "השירותים"( :)להלןלרבות שירותים נלווים לנ"ל אבטחת מידע  ממונהו/או 

 הסכם מס' _________ מיום ____________

 

תקופת החל מיום ........................... ועד )וכולל( ליום ........................... )להלן: " כי בזאת, מאשרים הננו
המפורטים  שירותים, את הביטוחים, בין היתר בקשר עם מתן ההספקשם  על "(, ערכה חברתנוהביטוח

להלן, כאשר היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים כאמור אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על פי נוסח 
 )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ובכפוף למפורט להלן: _________הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 

  ....................................ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'  .1

פי דין, בגין פגיעה גופנית או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של -על הספקהמבטח את חבות 
₪  4,000,000אדם או גוף שהוא, בקשר עם מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

אש,  -בלה בדבר חבות הנובעת מלאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להג
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר 
מזיק במאכל או במשקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן 

עקב אחריות  המכוןאת  לשפותתביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח כאמור מורחב 
שעלולה להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי 

, וזאת בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל מטעמו
 אחד מיחידי המבוטח. 

  ...................ביטוח אחריות מעבידים, פוליסה מס' ................. .2

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות -כלפי עובדיו על הספקהמבטח את חבות 
, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם 1980-למוצרים פגומים, תש"ם

לתובע, ₪  20,000,000תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כפוף להגבלה בדבר העסקת נוער, עבודות בגובה 

 ויחשבהיה  המכוןובעומק, פיתיונות ורעלים ושעות עבודה. הביטוח כאמור מורחב לשפות את 
 .הספקכנושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי 

  ' ....................................ביטוח אחריות מקצועית, פוליסה מס .1

לראשונה במשך תקופת פי דין, בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש -על הספקהמבטח את חבות 
ו/או הפועלים מטעמו, בקשר עם מתן  הספק מצדבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי  ,הביטוח

 לתקופת הביטוח.  לאירוע ובסה"כ₪  2,000,000השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

מעשי ו/או עקב  ויבין אחריות העלולה להיות מוטלת על המכוןהביטוח כאמור מורחב לשפות את 
ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח  הספקמחדלי 

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ו/או השהייה בעקבות מקרה  עיכוב ,אבדן שימוש –בדבר הביטוח כאמור אינו כפוף להגבלה 
 חדירה, הכפשה, דיבה הוצאת, השמצה, אבדן ושחזור מסמכים, אי יושר עובדים ומנהלים, ביטוח

חריגה מסמכות וכן נזקים הטעיה, , נכונה לא הצהרת, השמטה או מטעות כתוצאה נזק, לפרטיות
 פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.



   -   14   -  
.................... ובכל מקרה לא יאוחר  שאינו מאוחר מיום  למפרע תאריך כולל כאמור הביטוח

 תקופת כולל הביטוחכן, -)גם אם החלו טרם נחתם ההסכם(. כמו השירותים מתן תחילת מתאריך
 כיסוי מעניק אשר חלופי ביטוח הספק ערך אם אלא הביטוח תוקף מתום חודשים 4 בת גילוי

 .זה בסעיף מהאמור כמתחייבמקביל 

 .הינו בהתאם לנוסח _______________היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור 

 

 :הוראות כלליות לכל הפוליסות .4

 וו/או מי מטעמ המכוןהפוליסות המפורטות לעיל כוללות סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי  .4.1
; ואולם קרות מקרה הביטוחכתב לשפותו טרם ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב ב

 אדם שגרם לנזק בזדון. -ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בןוה

ידי -הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל בטוח הנערך על .4.2
 . המכוןואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי  המכון

 מבוטל בזאת. חריג רשלנות רבתי  .4.1

הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ו/או תשונינה לרעה  .4.4
, שתישלח בדואר רשום, המכון, אלא אם תימסר על כך הודעה לידי ך תקופת הביטוחבמש

 ימים מראש. 10

ו/או מי מטעמו, לא יגרע מזכויות  הספקידי -אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן על .4.5
 לעיל.פי מי מהפוליסות המפורטות -לקבלת שיפוי על המכון

בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות דלעיל ולתשלום ההשתתפויות  הספק .4.4
 פיהן.-העצמיות החלות על

 " כוללת עובדים ומנהלים של הנ"ל.המכוןהגדרת " .4.7

 

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

 

 בכבוד רב,

 

 _____________ _______________  ______________  _______________ 

 תפקיד החותם       שם החותם        חותמת המבטח     חתימת המבטח   

 

 

 
 

 

 
 


