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 ושירותים נלווים כלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי אספקתל הסכם

  2018שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ____ לשנת 

 בין
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(.
 42902מכון וינגייט, נתניה 

      ("המכוןאו " "מכון וינגייט)" 
 מצד אחד;

 לבין
 

   __________________________ 
 ______________________ח.פ   
 מרחוב ___________________ 
    "(ספקה)" 

 מצד שני.
 

שימוש בכלי רכב תפעוליים חשמליים נעשה בחטיבת תפעול ותשתיות במכון ו הואיל
ללא רישוי לצרכים מגוונים, כגון: הסעות בשטחי המכון, הובלת ציוד ומזון, 

  ;"(תפעוליים כלי רכב)" גרירת ציוד וכדומה

 ; זמן לזמן, מתפעוליים כלי רכב ולמכון וינגייט דרושה אספקת והואיל

צורפת המ כמפורט בבקשה פנה בבקשה לקבלת הצעות מחירומכון וינגייט  והואיל
 ;"(הבל"מ)" להסכם זה אנספח להסכם זה כ

על  ,שהציע הספק אחד או יותר מהסליםכזוכה שיספק  ספקומכון וינגייט בחר ב והואיל
להסכם זה  בנספח מצורפת כ, ואשר לסל/ים בו/בהם זכהשהגיש  וסמך הצעת

 "(;ת הספקצעה)"

לספק למכון ו ,התפעוליים כלי הרכבאת  למכון מכור/להחכירמעוניין ל הספקו והואיל
והכל כמפורט בסל/ים בו/בהם זכה,  ,התפעוליים כלי הרכבנלווים לשירותים 

 הוראות הסכם זה; ב כקבוע

והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם המשפטיים, והכל בכפוף לקיום  והואיל
 התנאים המפורטים להלן בהסכם זה.

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 כללי  .1

 וחלק בלתי נפרד הימנו וייקראוהנספחים המצורפים לו מהווים המבוא להסכם  .1.1
 כאחד עם יתר סעיפיו.

כותרות הסעיפים הוספו לצורכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם  .1.2
 זה. 

כל מקום שנאמר בו  כל מקום שנאמר בו לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך. .1.1
 ן נקבה, ולהפך.לשון זכר, דינו כלשו
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 רותההתקש .2

ובהתאם מעת לעת, על פי צרכי המכון, למכון [ מחק את המיותר] הספק ימכור/יחכיר .2.1
/ים: ון, כלי רכב תפעוליים כמפורט בסלמאת המכלהזמנות ככל שתוצאנה לו 

לתנאי הסכם זה, וכל יתר  זכה הספק, והכל בהתאם /הםבו ____________
 ההוראות המפורטות בבל"מ.

כלי הרכב התפעוליים יעמדו בכל תנאי ודרישות המפרט הרלבנטי שבנספח ז' לבל"מ  .2.2
 )אפיון ומפרט טכני(, וכן בדרישות ובהוראות כל דין ורשות מוסמכת.

יכללו בין היתר את כל  השירותיםמבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי הבל"מ,  .2.1
 המפורט להלן:

 :לגבי מסלול מכירה

 ים אשר יוזמנו על ידי המכון. כלי הרכב התפעולי אספקת .2.1.1

מהדגם הספציפי המפורט בהצעתו  כלי הרכב התפעוליים שיסופקו למכון יהיו .2.1.2
חדשים, נקיים וחופשיים מכל שעבוד או זכות אחרת הזוכה של הספק, כשהם 

  כלשהי של צד שלישי כלשהו.

את  רק  הספק יספק למכוןככל שהספק הציע בהצעתו מספר דגמים חלופיים,  .2.1.1
 7.4.6בסעיף  כמפורט  הדגמים אשר קיבלו ציון "עובר" במסגרת 'נסיעת המבחן'

הספק יספק למכון  לבל"מ. מבין הדגמים שקיבלו ציון "עובר" ב'נסיעת המבחן', 
לבחירתו של המכון, לפי  את הדגם המופיע בהזמנה שתונפק לו, והכל בהתאם 

 שיקול דעתו הבלעדי. 

רכב ופסק על ידי היצרן, הספק יספק למכון כלי ככל שמדובר בדגם שייצורו ה .2.1.4
שדגם זה אושר מתוצרת של אותו יצרן, ומדגם מתקדם יותר, ובלבד תפעולי חלופי, 

הזוכה של הספק במסגרת כשווה ערך על ידי המכון, והכל בהתאם למחירי הצעתו 
 שהוא. הבל"מ, וללא כל תוספת תמורה מכן מין וסוג 

ת של הספק לכלי הרכב התפעוליים על כל מרכיביהם )לרבות אחריות מלאה וכולל .2.1.2
)שניים  12של  למשך כל תקופת האחריות של היצרן ולכל הפחות לתקופה המנוע(

 . "(האחריותתקופת עשר( חודשים, החל ממועד אספקתם למכון )"

 16-ללרבות, סט צמיגים לרכב , אספקת חלקי חילוףהובלת והאחריות כוללת  .2.1.6
בלמים, חלקי חשמל, חלקי הגה, חלקים מכאניים  -וככל שיידרש , חודשים
החלפת כלי הרכב התפעולי כולו, או חלק ממנו,  . בנוסף כוללת האחריותוכיוצ"ב

בחדש אם הוא יתקלקל באופן שלא ניתן יהיה לתקנו במהלך תקופת האחריות, 
רי ואספקת כלי רכב תפעולי חלופי זהה בתקופת התיקון )התיקון יבוצע בחצ

המכון; ככל שלא ניתן לבצע את התיקון בחצרי המכון, הספק יאסוף את כלי הרכב 
התפעולי מהמכון ויספק למכון כלי רכב תפעולי חלופי ותקין שיוותר בשימוש 
המכון במשך כל תקופת התיקון ועד להחזרת כלי הרכב התפעולי שתוקן לחצרי 

נאי מוסמך אחת לרבעון, ביקורות של טכהמכון(. נוסף על כך, האחריות כוללת 
בכלי הרכב התפעולי ככל שנדרש, וכן מתן  ותיקונים )לרבות טיפול שנתי( טיפולים

  הדרכה לגבי אופן השימוש בכלי הרכב התפעולי, ללא תוספת תשלום.

בעלי מקצוע טובים ומקצועיים, אשר  השירותים במסגרת האחריות יינתנו על ידי .2.1.7
שורים הנדרשים מאת היצרן לצורך מתן בידם כל ההיתרים, הרישיונות והאי

  האחריות בהתאם לכל התחייבויות הספק על פי מסמכי הבל"מ והסכם זה.

תום תקופת האחריות, ובמהלך כל תקופת ההסכם, מתחייב הספק להציע לאחר  .2.1.8
 את אותם שירותים שסופקו לו בתקופת האחריות, לרבות חלקי חילוף,למכון 

עבור השירותים  וזאת במחיר הנקוב בהצעתולעיל,  2.3.7 -2.3.6 כמפורט בסעיפים 
)הנפרד מהמחיר הנקוב בהצעתו עבור כלי  שיסופקו לאחר תום תקופת האחריות

מובהר כי המכון אינו מחויב  .הרכב התפעוליים והשירותים בתקופת האחריות(
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, וכי הזמנה כאמור נתונה לשיקול ספק את השירותים וחלקי החילוףהלהזמין מ
 דעתו הבלעדי וצרכיו.

 
 לגבי מסלול ליסינג

  החכרת כלי הרכב התפעוליים אשר יוזמנו על ידי המכון. .2.1.9

כלי הרכב התפעוליים שיסופקו למכון יהיו מהדגם הספציפי המפורט בהצעתו  .2.1.10
 הזוכה של הספק.

 ככל שהספק הציע בהצעתו מספר דגמים חלופיים, הספק יספק למכון רק  .2.1.11
 את הדגמים אשר קיבלו ציון "עובר" במסגרת 'נסיעת המבחן' כמפורט  
 לבל"מ. מבין הדגמים שקיבלו ציון "עובר" ב'נסיעת המבחן',  7.4.6בסעיף  
 הספק יספק למכון את הדגם המופיע בהזמנה שתונפק לו, והכל בהתאם  
 לבחירתו של המכון, לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 ככל שמדובר בדגם שייצורו הופסק על ידי היצרן, הספק יספק למכון כלי  .2.1.12
 מתוצרת של אותו יצרן, ומדגם מתקדם יותר, ובלבד  רכב תפעולי חלופי, 
 שדגם זה אושר כשווה ערך על ידי המכון, והכל בהתאם למחירי הצעתו  
 הזוכה של הספק במסגרת הבל"מ, וללא כל תוספת תמורה מכן מין וסוג  
  שהוא.  

כך שכלי הרכב  כל מכלולי וחלקי כלי הרכב התפעוליים,שירותי אחזקה לאספקת  .2.1.11
, בהתאם לנדרש התפעוליים ישמרו במצב טוב ותקין מבחינה מכנית וחיצונית

 . "(האחזקה שירותיולשיקול דעתו של המכון )"

בהתאם  )לרבות טיפול שנתי( טיפולים תקופתיים ביצוע כולליםשירותי האחזקה  .2.1.14
קורות בילתחזוקה נאותה של כלי הרכב התפעוליים,  לנדרש במסגרת הנחיות היצרן

פנימיות ו/או חיצוניות ו/או מכניות, לרבות  –ת תיקון כל התקלוטכנאי אחת לרבעון, 
לכלי הרכב התפעוליים לפי  ואספקת חלקיםהחלפת ותקלות שנגרמו עקב תאונות, 

הוראות היצרן ו/או היבואן וכפי שיידרש לאחזקה נאותה של כלי הרכב התפעוליים. 
 16-סט צמיגים לרכב להחלקים כוללת  מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת

  .בלמים, חלקי חשמל, חלקי הגה, חלקים מכאניים וכיוצ"ב –וככל שיידרש חודשים, 

 ישירות מול האחראי במכון, וכן יתאם את ביצוע הטיפולים ימועד הספק יתאם את .2.1.12
 לנוחיותו של המכון. יםמתן השירות ימועד

פעוליים, יודיע המכון על אירוע במקרה של תאונה כלשהי שארעה בכלי הרכב הת .2.1.16
התאונה לספק זמן סביר לאחר שנודע לו על התאונה, ובמידת הצורך, ובכפוף 
להוראות כל דין, ידווח המכון על התאונה לרשויות הרלבנטיות. המכון יהא פטור 

דמי השתתפות עצמית, דמי השבה לקדמות  -מכל תשלום שהוא, לרבות ובפרט 
שנגרמו לכלי הרכב התפעוליים ו/או לרכוש צד שלישי כל  וכו', עבור נזקים כלשהם

שהוא, כאילו היו כלי הרכב התפעוליים מבוטחים בביטוח מקיף, והמכון לא יידרש 
 לשלם כל תמורה שהיא, מכל מין וסוג.

במקרה של תאונה או תקלה בכלי רכב תפעולי הדורשת תיקון או במקרה של טיפול  .2.1.17
קופתיים( ייאסף כלי הרכב התפעולי על ידי הספק מכל סוג שהוא )לרבות טיפולים ת

עד לסיום יום ממקום הימצאותו, יילקח למקום מתן השירות ויוחזר למכון 
במקרה שבו הטיפול ברכב התפעולי לא הסתיים . העבודה למקום ממנו נלקח הרכב

הרכב התפעולי הוא שתיקון התקלה יארך  או שהצפי בעת איסוף 16:00עד השעה 
הספק ועל חשבונו, רכב תפעולי האמורה, יועמד לרשות המכון, מטעם מעבר לשעה 

 של אותו היום. 16:00חלופי מאותו הסוג, וזאת לא יאוחר מהשעה 

 .וצעיר חדש נהג לרבות', ג וצד קיףחובה, מ –ביטוחים  עריכת .2.1.18

 העברת כלי הרכב התפעוליים מבחני רישוי. .2.1.19
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הביטוחים ומבחני הרישוי, התיקונים, למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ביצוע כל  .2.1.20
הטיפולים, האחזקה, מכל מין וסוג שהוא, ייעשה על חשבונו של הספק והוא יישא 

בכך. למרות האמור לעיל, הספק  באופן בלעדי בכל העלויות וההוצאות הכרוכות
שיידרשו כתוצאה מגרימת נזק בכוונה על  יישא בהוצאות טיפולים ו/או תיקונים

 ו כתוצאה מהפרת תנאי פוליסת הביטוח על ידי המכון.ידי הספק ו/א

במקרה של תקלות זהות חוזרות ונשנות ברכב תפעולי כלשהו אשר הספק לא  .2.1.21
"(, יהא רשאי הרכב התפעולי התקולחודשים )" 1הצליח לתקנן בפרק זמן של 

המכון להודיע לספק על רצונו להחליף את הרכב התפעולי התקול ברכב תפעולי 

 6.8 כאמור לא תיספר כחלק מן הכמות המינימלית כהגדרתה בסעיף  חדש )החלפה
להלן(. מוסכם על הצדדים כי החלטה בעניין זה תתקבל רק לאחר הסכמה משותפת 

 הבטיחות של הצדדים.  של שני הצדדים אשר תיבחן על ידי קציני

 והתחייבויותיו הספק הצהרות .3
 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: הספק

מניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת כל שהיא, שיש בה כדי למנוע ממנו  כלכי אין  .1.1
 ולקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן. המכוןלהתקשר בהסכם זה עם 

לבטל את זכייתו ביחס לסלים בהם לא עמד בהצלחה בכל  כי ידוע לו שהמכון רשאי .1.2
  תנאי ודרישות שלב החלוץ.

מישרין והנוגע להסכם זה, ב ול מסמך או פרט מידע המבוקש על ידכ למכוןכי יעביר  .1.1
 הראשונה. ואו בעקיפין, מיד עם דרישת

כי ידוע לו כי הסכם זה מהווה הסכם מסגרת בלבד, כאשר אספקת כלי הרכב  .1.4
תעשה בהתאם להזמנות שתוצאנה לו על ידי המכון, מעת  ליים על ידי הספקהתפעו

, וכי ידוע לו שהמכון אינו מחויב להזמין לעת, על פי צרכי המכון, אם וככל שתוצאנה
ממנו את כלי הרכב התפעוליים בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה 

או תביעה בהקשר זה, לרבות )כהגדרתה להלן(, והספק מוותר על כל טענה, דרישה 
 בקשר לכמות, שינוי, הפחתה, היקף או תדירות ההזמנות.

כי ידוע שהסכם זה אינו מקנה לו בלעדיות באספקת כלי רכב תפעוליים ושירותים  .1.2
וכי למכון שיקול דעת בלעדי במסגרת הסל/ים בו/בהם זכה, וזאת גם נלווים למכון, 

רכב תפעוליים וביצוע השירותים להתקשר עם ספקים אחרים לשם אספקת כלי 
הנלווים ו/או כל חלק מהם, והספק מוותר על כל זכות התנגדות, טענה, דרישה או 

 תביעה בשל כך.
כי המכון יהא רשאי, אך לא חייב, להזמין מכל זוכה בכל אחד מהסלים גם כלי רכב  .1.6

כפי תפעוליים מדגמים נוספים שלא נכללו במסגרת הצעתם, והכל בתנאים ובמחירים 
  שיסוכמו מעת לעת בין הצדדים.

כי ההצעה שהוגשה על ידו במסגרת הבל"מ היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  .1.7
ותפעולית אחת. בכל מקרה, הספק יחשב לקבלן הראשי, ויהא אחראי לכל הפעילויות 
והתוצרים של קבלני המשנה, סוכנים, או של כל צד שלישי שישולב במימוש ההצעה 

רותים וישא באחריות מלאה כלפי המכון בגין המעשים והמחדלים של כל ובמתן השי
 הגורמים כאמור לעיל.

 כי כל הפרטים שמסר בהצעתו ובהצהרותיו בהסכם זה הם מלאים ונכונים. .1.8
כי ישתף פעולה עם המכון בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות  .1.9

, בתוך פרק זמן סביר על פי נסיבות התחייבות לשפר ולתקן את כל הטעון תיקון
 העניין ממועד מסירת הודעה מהמכון בדבר הצורך בכך, ובכפוף להוראות ההסכם.

 כי הוא עומד בכל תנאי הסף כמפורט בבל"מ המצורף כנספח א להסכם זה.  .1.10
כי כלי הרכב התפעוליים שיסופקו למכון יהיו במועד אספקתם, מן השנתון האחרון  .1.11

)לא תתאפשר אספקה של כלי רכב  שראל נכון למועד האספקהוהמעודכן הקיים בי
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תפעוליים משנתונים שאינם האחרונים והמעודכנים ביותר, אלא בהתאם לאישור 
 התמורה(. המכון ולסיכום נפרד בנוגע להפחתת מראש ובכתב של

כשהם חדשים, כשירים, תקינים  י הרכב התפעוליים יסופקו לשימושו של המכוןכלכי  .1.12
לשימוש מכל בחינה שהיא, ולאחר שנתקבלו עבורם כל האישורים הנדרשים וראויים 

 .על פי הסכם זה
ולביצועם הנלווים לכלי הרכב התפעוליים כי הוא יהיה אחראי לטיב השירותים  .1.11

בוצעו על ידו באופן ישיר ובין אם ניתנו על ידי  הבמועד וברמה הדרושה, בין אם אל
 ו.עובדיו, יועציו, שלוחיו או מי מטעמ

כי הוא בעל ידע, ניסיון, מיומנות, אמצעים, כוח אדם מיומן וכישורים מתאימים  .1.14
, כמפורט בהסכם הנלווים לכלי הרכב התפעוליים השירותים הדרושים כדי לספק את

וההיתרים הנדרשים לצורך הספקת  , הביטוחיםזה, וכי יש בידיו כל האישורים
 . ו הנחיה של כל רשות שלטוניתהשירותים על פי דין, לרבות על פי כל הוראה א

בצע את ול את כלי הרכב התפעוליים ספקמתחייב להוא במהלך תקופת ההסכם כי  .1.12
)לרבות בשעת חירום, בכפוף  בכל מועד ובכל עונות השנההנלווים  השירותים

במחירי להוראות כל דין ורשות מוסמכת ובהתאם להנחיות כוחות הביטחון( 
 ., ובכלל זה ללא שינויי הצמדהרללא כל תוספת או שינוי במחי ,ההסכם

ראי לתת מענה בזמן אמת אשר יהיה אח, נציג מטעמו המכוןלרשות כי הוא יעמיד  .1.16
לפנות לנציג  המכון רשאי. "(הספק נציג)" , ויפקח על מתן השירותים בפועללכל בעיה

נציג הספק ישתף פעולה באופן מלא, יעיל ומקצועי עם המכון, ועם כל  בכל עת. הספק
גורם אחר מטעמו, בקשר לאספקת כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים, 

 ויישום כל הוראות ההסכם.
כי הוא מודע לכך שאספקת כלי הרכב התפעוליים לחטיבת תפעול ותשתיות במכון  .1.17

 חיונית למען תפקודה השוטף.
מתן ו אספקת כלי הרכב התפעולייםבכל הנוגע ל המכוןאחר הוראות כי ימלא  .1.18

כלי הרכב יספק את כי , וה, לרבות לעניין שעות ומועדי האספקהנלווים יםהשירות
 .והלילפי נ, המכוןלו  שיורהי התפעוליים, כפ

מלא אחר כל הדינים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן אחר כי י .1.19
אספקת כלי הרכב כל דרישה, הוראה או הנחיה של כל רשות שלטונית בקשר עם 

, ויימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להטיל הנלווים מתן השירותיםהתפעוליים ו
 אחריות כלשהי כלפי אדם או רכוש.  המכוןעל 

כל האישורים,  ו להתקיים במשך כל תקופת הסכם זהמים ברשותו ויוסיפכי קיי .1.20
ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין ועל ידי כל רשות מוסמכת, לשם מתן 

 השירותים ולשם קיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה.
כי יפעל בשקידה סבירה לצורך השגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך  .1.21

 כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים גם בשעת חירום.אספקת 
כי לא יהא לו עילת תביעה כלשהי כלפי המכון ו/או זכות לפיצוי או תשלום כלשהו,  .1.22

בנוגע להשלכות של כל שינוי בהוראות כל דין שיחול ויתחולל במהלך תקופת הסכם 
 זה )לרבות שינוי בהלכה פסוקה או במצב המשפטי(.

ידיעה של תנאי -י לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות עקב איכי לא יהא רשא .1.21
כלשהו מתנאי הבל"מ ו/או ההסכם ו/או הוראות כל דין, או השלכותיהם של תנאים 
כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע 

  התחייבויותיו על פי ההסכם.
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 במסלול הליסינג הצהרות המכון והתחייבויותיו .4
המכון מתחייב לא להעביר את האחזקה בכלי הרכב התפעוליים לאחרים, לא לשתף  .4.1

אחרים בשימוש ו/או אחזקה ברכב, לא למכור את הרכב, לא לתיתו במתנה, לא 
לשעבדו, לא להשכירו, לא להשאילו, ולא להקנות לאחרים כל זכויות שהן ברכבים 

המכון רשאי להרשות לעובדיו ולעובדי קבלני התפעוליים. למרות האמור לעיל, יהא 
המשתמשים בכלי כח האדם המועסקים אצלו, להשתמש בכלי הרכב התפעוליים )"

לנוהג רישיון נהיגה בר  , ובלבד שנתקיימו בהם התנאים כדלקמן:"(הרכב התפעוליים
בפרט, או, לחלופין, כל מי שהמפקח  תוקף בישראל לרכב בכלל וסוג הרכב המסוים 

 .שטח התפעולי במכון העניק לו היתר נהיגהעל ה
חודשים  16המכון מתחייב להשיב את כלי הרכב התפעוליים לחזקתו של הספק בתום  .4.2

ממועד קבלתם או קודם לכן, אם בחר המכון להחזירם )כולם או חלקם( מכל סיבה 
 שהיא, בהתאם להוראות הסכם זה.

עליו יורה המכון, בשעות השבת כלי הרכב התפעוליים לחזקת הספק תיעשה במקום  .4.1
 העבודה המקובלות.

המכון ישיב לידי הספק את כלי הרכב התפעוליים כשהם ריקים מכל חפץ השייך לו,  .4.4
 בהתחשבות בבלאי עקב שימוש סביר בכלי הרכב התפעוליים., as isבמצבם 

 כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלוויםאספקת  .2
בהתאם להוראות הסכם כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים הספק יספק את  .2.1

מפרט טכני והגדרת בחלק ב' בבל"מ ) 18עד  16סעיפים  , לרבות בין היתר, הוראות זה
 (. הבל"מ; התחייבויות הספקדרישות 

כלי הרכב התפעוליים יסופקו למכון בהתאם להזמנות במתכונת שתיקבע על ידי  .2.2
ר תועברנה לספק מעת לעת ותכלולנה, בין היתר, את , אש"(ההזמנה/ותהמכון )"

כמות כלי הרכב התפעוליים הנדרשת, יעד ומועד אספקתם, וכל נתון אחר שיידרש 
 בקשר עם מתן השירותים.

כל הזמנה תונפק לספק בצירוף של תעודת משלוח אשר תפרט את הכמות וההיקף  .2.1
ההזמנה, וכל מידע אחר הכספי של כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים נשוא 

 שיראה המכון לנכון.
לנקודת האספקה כמפורט בכל הזמנה תעשה על ידי הובלת כלי הרכב התפעוליים  .2.4

 הספק, באחריותו ועל חשבונו.
ממועד הוצאת כל  ם)שלושים( ימי 10כלי הרכב יסופקו בתוך ולא יאוחר מחלוף  .2.2

הזמנה, אלא אם נאמר אחרת בהזמנה. כלי הרכב התפעוליים ימסרו למכון בחצריו 
ולאחר תיאום עם המכון. בכל מקרה, יראו את מועד המסירה ומועד תחילת תקופת 
השכירות של כלי הרכב התפעוליים במסלול הליסינג או מועד תחילת תקופת 

 כלי הרכב התפעוליים בפועל. במועד מסירת -האחריות במסלול המכירה 
ראה הספק כי אינו יכול לספק את כלי הרכב התפעוליים נשוא הזמנה פלונית על פי  .2.6

לוח הזמנים הנקוב לעיל, יבקש מהמכון ארכה לאספקת כלי הרכב נשוא ההזמנה 
המדוברת. הבקשה תוגש בכתב ותפרט את הסיבות שבעטיין מבקש הספק ארכה. 

קול דעתו הבלעדי לאשר לספק ארכה לאספקת כלי הרכב המכון יהא רשאי על פי שי
הספק לא יכול למנוע את העיכוב  התפעוליים אם ימצא שבקשת הספק מוצדקת וכי

במקרה בו לא אושרה לספק ארכה, ידאג הספק לפנות אל מקור  או האיחור הנ"ל.
חלופי שיספק במקומו את כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים, אשר יהיה 

 ון בקבלת אישור מראש של המכון.טע
במעמד מסירת כלי הרכב למכון, יבדוק המכון, בנוכחות קצין הבטיחות של הספק,  .2.7

את עמידתם בדרישות המפורטות במסמכי הבל"מ וההסכם ואת האישורים שהונפקו 
 להם על פי הדין וההסכם.

וטוקול במעמד המסירה )לרבות במעמד מסירה של כלי רכב תפעולי חלופי( יערך פר .2.8
 -מסירה שיכלול את הפרטים הבאים )וככל שמדובר במסירת כלי רכב תפעולי חלופי 
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: יצרן, דגם, מספר הקבוע והחלופי( -את הפרטים של שני כלי הרכב התפעוליים 
 רישוי, תאריך, שעה ומצב הרכב.

המכון יהא רשאי לבקש מקצין הבטיחות של הספק במעמד המסירה הסברים  .2.9
י הרכב התפעוליים, תחזוקתם, הפעלתם והשירותים הנלווים והנחיות אודות כל

המוענקים עבורם. כן ימסור נציג הספק לידי המכון במעמד המסירה תעודות 
המעידות על תשלום ביטוח חובה בגין הרכב הנמסר, אגרת רישוי, ספר הפעלה 

 וטיפולים.
בעל ליקויים למכון שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל לידיו רכב  .2.10

מהותיים ו/או רכב אשר אינו עומד בתנאי ההסכם ומסמכי הבל"מ ו/או רכב שלא 
  נמסרו לגביו המסמכים האמורים לעיל. 

 קופת החכירה התפעולית של כלי הרכב התפעולייםתו תקופת ההסכם .6

 תקופת ההסכם

 )שלושים ושישה( 16של תקופת התקשרות המסגרת על פי הסכם זה היא לתקופה  .6.1
 למכון. "(היסודית ההסכם תקופת)" החתימה על ההסכםהחל ממועד  חודשים

שנים ( תקופות נוספות בנות שתי) 2-בההסכם שמורה האופציה להאריך את תקופת 
  "(.האופציהמעבר לתקופת ההסכם היסודית )" כל אחתעשר חודשים 

המכון בלבד יהא רשאי להודיע לספק על מימוש האופציה, ובלבד שניתנה לספק, על  .6.2
)שלושים( ימים קודם לתום תקופת ההסכם  10ידי המכון, הודעה בכתב על כך לפחות 

כל אחת )תקופת ההסכם היסודית ביחד עם  או תום התקופה שהוארכה היסודית
תקופת יל ולהלן: "לע נה, תיקראנהת האופציה, אם וככל שתמומשותקופמ

 "(.ההסכם

למען הסר ספק, תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם, בשינויים  .6.1
 המחויבים.

לסיומה בכל עת ומכל סיבה  הבלעדי והמוחלט, רשאי, על פי שיקול דעתו המכון .6.4
"(, ללא צורך בנימוק, וזאת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב סיום מוקדםשהיא )"

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המכון. )שלושים( ימים מראש,  10לספק, לכל הפחות 
במקרה של סיום מוקדם לא יהא הספק זכאי לכל פיצוי או דמי נזק אולם המכון 
ישלם לספק את התמורה בגין השירות שהספק ביצע בפועל עד למועד הסיום 

 המוקדם. 
 :הבאים במקריםלסיים הסכם זה מידית, וללא הודעה מוקדמת, רשאי  המכון .6.2

בקשה  קשה לפירוק או לכינוס נכסים או ב הספקעל ידי  או הספקהוגשה נגד  .6.2.1
 נאמן או ,מפרק ,כונס נכסים וצו פירוק או מונה ל ולהסדר נושים או התקבל נגד

 והבקשה, הצו או המינויאו חלקם  ומנהל מיוחד, והכל זמני או קבוע, על כל נכסי
 לאחר דיון שהתקיים במעמדמהיום שהוגשו או  יום 90כאמור לא בוטלו תוך 
יום ממועד  10הגיש בקשה לביטול תוך לא  הספק, אולם אם הצדדים לפי המאוחר

על ידי בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת(, הבקשה )או תוך מועד אחר שנקצב 
 או בחלוף ימים מהמועד להגשת בקשת ביטול 10 יחול האמור בסעיף זה תוך 

 . הביטול, לפי הענייןלהגשת בקשת  המועד
או  םבהסכם זה על נספחיו, כול םכהגדרת יםהספק הפסיק את מתן השירות .6.2.2

 .המכון , לתקופה כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת םמקצת
 יסודי שאינואו לא תיקן הפרה של סעיף הפרה יסודית של ההסכם  הספק הפר .6.2.1

 .לתיקון ההפרהימים מיום שנשלחה אליו דרישה  חמישהמסעיפי ההסכם בתוך 
 שבהםהמכון רשאי לסיים הסכם זה מידית, וללא הודעה מוקדמת, ביחס לסלים  .6.2.4

החלוץ כמפורט  ה של עמידה בכל תנאי ודרישות שלבלא התקיים התנאי המתל
 .לבל"מ 7.4בהרחבה בסעיף 
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 סלול הליסינגהתפעוליים במקופת החכירה התפעולית של כלי הרכב ת

)שלושים ושישה(  16תקופת החכירה התפעולית של כלי הרכב התפעוליים היא בת  .6.6
"(. למען הסר ספק, תקופת החכירה התפעוליתחודשים החל ממועד אספקתם )"

הוראות הסכם זה תהיינה בתוקף עד לסיום תקופת החכירה התפעולית של כל אחד 
תקופת ההסכם כדי לגרוע מתוקפן של ואחד מכלי הרכב התפעוליים, ואין בסיום 

 הוראות ההסכם הרלבנטיות לתקופת החכירה התפעולית.

למרות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי במקרה של אובדן מוחלט של כלי הרכב  .6.7
ונה שעלות אגניבה ונזק כתוצאה מתהתפעוליים שסופקו למכון )לרבות במקרים של 

לי נכון למועד התאונה(  יעמיד הספק ממחיר כלי הרכב התפעו 20%יקונו היא מעל ת
)שבעה( ימים, שעם החזרתו,  7לרשות המכון כלי רכב תפעולי חלופי לתקופה בת 

תקופת החכירה התפעולית תגיע לסיומה. לספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה כלפי המכון וכל מי מטעמו בקשר עם סיום תקופת החכירה התפעולית וכל 

 הכרוך בכך. 

)עשרה( % מכלי הרכב  10את תקופת החכירה התפעולית של עד להביא המכון רשאי  .6.8
בכל עת ומכל  ה"(, לסיומהכמות המינימליתהתפעוליים שהוזמנו על ידו מהספק )"

 מוקדמת הודעה על ידי מתןוזאת ללא צורך בנימוק, , "(סיום מוקדם)" סיבה שהיא
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  ,ם מראשמיי)שלושים(  10 , לכל הפחותספקבכתב ל

אולם  ,. במקרה של סיום מוקדם לא יהא הספק זכאי לכל פיצוי או דמי נזקהמכון
שלם לספק את התמורה בגין השירות שהספק ביצע בפועל עד למועד הסיום המכון י

 המוקדם. 
בתום תקופת החכירה התפעולית של כל רכב תפעולי תינתן אפשרות למכון לרכוש  .6.9

ממחיר הרכב התפעולי כפי שהוצע על ידי הספק  20%את הרכב לאחר הפחתה של 
במסגרת הבל"מ, בהשמטות כל התוספות והאופציות ככל שנרכשו עבור כלי הרכב 

 התפעולי האמור.

 התמורה ואופן התשלום .7
בכפוף לביצוע התחייבויות הספק כמפורט במסמכי הבל"מ ובהסכם זה, ישלם המכון  .7.1

לספק בגין כל כלי הרכב התפעוליים והשירותים הנלווים שסופקו לו בהתאם 
ה  להוראות הסכם זה ומסמכי הבל"מ את התמורה הנקובה בהצעת המחיר )נספח

)ככל שיוחלט על  ( או בהצעת המחיר האחרונה שהגיש הספק במסגרת הבל"מלבל"מ
עריכת הליך תחרותי נוסף כמפורט במסמכי הבל"מ(, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי 

 ."(התמורה)" התשלום המפורטים בהצעת המחיר
למען הסר ספק, מובהר כי התמורה מהווה את מלוא התמורה בגין מתן השירותים  .7.2

לני וכל ואספקת כלי הרכב התפעוליים על פי ההסכם, לרבות חומרי גלם, רווח קב
ההוצאות שעמד בהן הספק בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות 
ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שהדבר רלבנטי, עלויות הייצור, שכר עבודה 
ותנאים סוציאליים, כל הוצאות העמסה, פריקה, הובלה ואחסון, פחת וכדומה של 

טבע, ביטוחים, ערבויות וכדומה, וכל ציוד, הוצאות הנהלה וכלליות כגון נזקי 
המיסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי חובה אחרים המוטלים על הספק, על כלי 

 הרכב וכיוצ"ב.
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 שלום התמורהת
 

ממועד אספקת  42+  שוטףמהתמורה ישולמו לספק בתנאי  92% - מסלול המכירה .7.1
מהתמורה  2%כלי הרכב התפעוליים ומסירתם לידי המכון לשביעות רצונו המלא. 

ימים ממועד תום תקופת האחריות, ובכפוף לכך שהספק עמד  10ישולמו לספק בתוך 
 במהלך תקופת האחריות בכל התחייבויותיו כלפי המכון, במלואן ובמעודן.

התמורה עבור השירותים וחלקי החילוף, אם וכאשר יסופקו לאחר תקופת האחריות, 
לספק בהתאם לדו"ח שיגיש הספק  תשולםוצרכיו,  למכון לפי שיקול דעתו הבלעדי

בסוף כל רבעון, אשר יכלול פירוט אודות השירותים וחלקי החילוף שסיפק למכון 
. "(לתשלום הרבעוני"ח הדו, וכל מידע נוסף שיראה המכון לנכון )"הספק למכון

הספק יצרף לדו"ח הרבעוני את טפסי ההזמנה שהנפיק המכון לספק ואת תעודות 
המשלוח שהנפיק הספק בהתאם לטפסי ההזמנה ואשר מפרטות את השירותים 

, ספקיעביר הערותיו ל, רבעוני"ח ההדואת  המכון אישר לא .שסיפק ושווים הכספי
 ,קספודיע על האישור לי, ח הרבעוני"הדופיק דו"ח מתוקן. אישר המכון את נשר יא

לאחר קבלת  רבעוני המאושר.ה"ח הדולמכון, בהתבסס על  חשבוניתאשר ינפיק 
  .42שוטף +  בתנאיחשבונית ערוכה כדין, המכון ישלם לספק את התמורה 

בחודש שלאחריו, יגיש הספק  10-בסיומו של כל חודש ולא יאוחר מ - מסלול הליסינג .7.4
הפרטים שייקבעו על ידי המכון, לרבות חשבון למכון דו"ח מפורט שיכלול את כל 

שסופקו למכון,  לתשלום, כמות כלי הרכב התפעוליים וסוגי כלי הרכב התפעוליים
עבור רכבים . "(הדו"ח לתשלוםויצרף את טפסי ההזמנה הרלבנטיים לדו"ח )"

תפעוליים חדשים, התשלום הראשון והאחרון יהא רק עבור החלק היחסי של תקופת 
יעביר "ח החודשי, הדואת  המכון אישר לא. התפעולית בחודשים אלוה החכיר

יודיע על , חודשיח ה"הדושר יפיק דו"ח מתוקן. אישר המכון את א, ספקהערותיו ל
  המאושר. החודשי"ח הדולמכון, בהתבסס על  חשבוניתאשר ינפיק  ,קספהאישור ל

חשבונית ערוכה  ה למכוןלחודש בו הוגשלחודש העוקב  12-התשלום לספק יתבצע ב .7.2
  כדין.

כל מס, היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין כלי הרכב  .7.6
התפעוליים ו/או אספקתם יחולו באופן בלעדי על הספק וישולמו על ידו. המכון ינכה 
מכל תשלום לספק כל סכום אותו עליו לנכות על פי כל דין, לרבות מיסים, היטלים, 

, ותשלומם על ידי המכון יהווה ראייה לביצוע מלוא התשלום יםותשלומי חובה אחר
 המגיע לספק מהמכון.

יובהר כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי הספק לכל תשלום או הטבה אחרת  .7.7
 בגין אספקת כלי הרכב התפעוליים ומתן השירותים הנלווים.

הנובעים  לספק לא תהיינה כל דרישות או טענות למכון בגין עיכובים בתשלום .7.8
ממחדליו כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור 

 בהגשת חשבונות, חשבוניות, מסמכים וכיוצ"ב.

  ושיפוי אחריות .8

מכל אחריות לעניין אובדן או נזק לרכוש מכל מין וסוג  המכוןפוטר בזאת את  הספק .8.1
 שהוא, או לעניין הפסד כלשהו הנגרם לו, לרכושו או למי מטעמו מכל סיבה שהיא.

לכל אדם או גוף שהוא, שייגרם יהיה אחראי לכל פגיעה, אובדן, הפסד או נזק  הספק .8.2
וכל צד ג' שהוא,  באים מטעמוה ,המכון, עובדיוומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 

או  הספקומי מטעמו, שנגרם עקב מעשה או מחדל של  הספקעובדיו של לרבות וכן 
הנובע והנוגע למתן השירותים )כולם או  ,עובדיו או הבאים מטעמו ובכל הקשור

 אי מניעת מפגעים. בשל  חלקם( לרבות
נזק,  למכוןייגרם  אםומצהיר כי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .8.1

 אםלשלם סכום כסף כלשהו או  המכוןידרש  אםהוצאה, אובדן או עלות כלשהם, או 
, המכון או מי מעובדיו, מנהליו, נציגיו, קבלניו, או כל גורם אחר מטעמותוגש נגד 
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 הספקתובענה או דרישה, הקשורה או נובעת, במישרין או בעקיפין להסכם זה, יפצה 
צאה, אובדן או עלות כלשהם, ובגין כל סכום בגין כל נזק, הו המכוןוישפה את 

 חויב לשלם בגין איזה מהעניינים האמורים.שהמכון י
 

 מעביד -העדר יחסי עובד .9

דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד מוסכם ומובהר כי  .9.1
מכל  ,, קבלני המשנה שלוולרבות עובדי, או מי מטעמו הספקבין ל המכוןומעביד בין 

 ספקמבצע את העבודות והוראות הסכם זה כ הספקמובהר כי  .ועובדיהם ,מין וסוג
 עצמאי לכל דבר ועניין.

פי החלטת -חויב, עלי, אם בו חויבישבגין כל סכום  המכוןמתחייב לשפות את  הספק .9.2
מוסמכת כלשהי, העומדת בניגוד להסכמה המפורשת שבין הצדדים, כאמור  רשות
טרחת עורך -לרבות הוצאות משפט ושכר ,בקשר עם זכויות כל עובדלעיל,  9.1 ף בסעי

יום מהמועד שבו תימסר לו דרישה לעשות כן. במקרה  12דין וזאת לכל המאוחר תוך 
כאמור ובצירוף  כוןהמבגין כל סכום שישולם על ידי  המכוןישפה את  הספקכאמור, 

 .הצמדה וריבית הפרשי

או מטעמה,  המכוןלהופיע בשם  הספקלא יתפרש כמסמיך את  בהסכםדבר האמור  .9.1
 כלשהו או למטרה כלשהי.  ןבעניי המכוןנציג  שלאו כמקנה לו מעמד 

 סודיות  .01

 ,אדם כל לידיעת להביא או להודיע, למסור להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .10.1
מתן  עם , לשותפיו, לעובדיו, לשלוחיו או למי מטעמו, בקשראליו שתגיעידיעה  כל

יהא אחראי על קיומו של סעיף זה גם על ידי  הספקזה.  הסכם מושאהשירותים 
 .עובדיו ומי מטעמו

 זה יעמדו בתוקף גם לאחר תום תקופת ההסכם.  10  סעיףהוראות  .10.2

 ביטוח .00

ת הביטוח אשר יחולו על או על פי הסכם זה, הוראועל פי דין  הספקמבלי לגרוע מאחריות 
בלתי נפרד  , ומהווה חלקגנספח ן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כהצדדים ה

  הימנו.

 שונות .01

על  , כולן או חלקן,או חובותיו להעביר או להמחות זכויותיו ,למסור רשאיאינו  הספק .12.1
, אלא באישור בכתב ומראש של זה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפיןפי הסכם 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא  הספק שיתיימרמסירה או העברה  כל .המכון
בכלל זאת, יהיה רשאי הספק ליתן את השירותים  בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

 משנה אך ורק בכפוף לאישורם מראש ובכתב על ידי המכון.קבלני למכון באמצעות 
אחריות על פי הסכם מהספק כי העסקת קבלני משנה לא ישחררו את ספק מצהיר ה

 .זה ועל פי דין
 לספק לא תהא זכות עיכבון כלפי המכון בכל מקרה שהוא. .12.2
הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומביא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל  .12.1

הבטחות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר להסכם זה, 
אין בהם כדי  שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני מועד חתימתו של הסכם זה,

להוסיף על החיובים והזכויות של הצדדים כקבוע בהסכם זה או הנובעים הימנו, 
לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל ממועד חתימתו של 

 הסכם זה.
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חשב ויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ישום התנהגות מצד מי מהצדדים לא ת .12.4
ור או הסכמה מצדו להפרה כלשהי או אי קיום תנאי שהוא, או על פי כל דין, או וית

ויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ואלא אם ה
 ובכתב.

הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה, זכות כלשהי לאדם שאינו צד להסכם  .12.2
 הסכםה מהוראות זה, אפילו נזכר במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש הורא

 זה כחלה לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.
הנוגעים להסכם זה או הנובעים סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים  .12.6

 בלבד. היפו ולאל-אביב-ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים  .12.7

 הסכם.ל

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת  .12.8
צד לפי הוראות הסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום עליה יודיע שאחרת 

ימי עסקים מעת  2תוך בלכתובת אחד הצדדים תיחשב כזו שהגיעה לצד הנמען 
ביום  –סימיליה משלוחה בדואר רשום )כנגד אישור מסירה(; אם שוגרה בפק

העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה, בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה 
ביום העסקים הראשון שלאחר יום  –בדבר שיגור ההודעה; אם נמסרה ביד 

 .קבלת אישור קריאת הדוא"ל במועד –; ואם נשלחה בדואר אלקטרוני מסירתה

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

   

 הספק  וינגייטמכון 
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 ספח אנ

 בל"מה
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 ב ספח נ

 הספקהצעת 
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 גנספח  –נספח ביטוח 

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

באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן 
"(, ביטוחי הספק"( על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת ביטוחים' )להלן: "1גכנספח .

 . ההתקשרות וזאת במשך כל תקופת 

כמפורט  תפעולם ע"י המכון,לצורך , לרכביםביטוחים ה אתלערוך  הספקמתחייב  בנוסף .2
 להלן:  

i.   פי דין.-הרכב כנדרש על לכליביטוח חובה 

ii.  ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות
 . למקרה ₪ 600,000שלא יפחתו מסך של 

iii.  ,הרכב.  לכליביטוח מקיף, לכיסוי נזק מכל סוג שהוא 

כללו סעיף מפורש, בדבר ויתור י( חובה ביטוח)למעט  לעיל בסעיף טיםהמפורביטוחים ה
ויתר ו/או  שהמכוןכל מי ו/או כלפי  מטעמו מי/או ו המכוןהמבטח על זכות התחלוף כלפי 

 למעט"ל, הנ כל של לרכוש אובדן/או ו נזק בגיןעל תביעת תחלוף,  כלפיוהתחייב לוותר 
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב,  .1
בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות 

ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 
י לצמצם ו/או ההתקשרות על פי ההסכם, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כד

להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון אישורים על תשלומי 
 הפרמיה. הספק יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. 

יום  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .4
ם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק עפ"י הסכ השירותים לפני מועד תחילת תקופת 

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

תו על ידו, ואולם אי המצא השירותיםהמבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת תקופת 
 לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  .2
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 

י מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את המכון ו/או מ
 שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ .6
המכון את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את 

כן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי אישור עריכת הביטוחים המעוד
 ההסכם. 

המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  .7
הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה 

בויותיו על פי הסכם זה. שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחיי
הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 

לעיל אינן מטילות על המכון ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 
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הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
גרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על בהן כדי ל

פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת 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  .8
יטוחים הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא ב

חבותו לפי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 
דרישה כלפי המכון ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל 

 ביטוחי שהוצא על ידו. טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי ה

הספק פוטר בזה את המכון ו/או את יחידיו ו/או את מי מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או  .9
נזק שייגרם על ידו לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק, 

 בין אם נערך ביטוח בין אם לאו. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-9אחת מהוראות סעיפים  הפרת כל .10
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 0ג נספח

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך _____________

 לכבוד 

ו/או  מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר(

 "(המכון"להלן: ) חברות בנות

 

  כתובת__________________

 א.ג.נ,

 

...............  )להלן: ................... ח.פ.הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
ו/או  ללא רישוי "הספק"(, בין היתר, בקשר עם חכירה תפעולית של כלי רכב

שירותים נלווים כמפורט בהסכם מיום _______ )להלן בהתאמה: "השירותים", 
 "ההסכם"( -"החכירה התפעולית של כלי רכב" ו

"( תקופת הביטוח___ ועד יום __________ )להלן: "הננו לאשר בזאת, כי החל מיום _____
 , את הביטוחים המפורטים להלן:השירותים ערכה חברתנו על שם הספק בקשר עם 

על  כלים, לרבות ציוד,לכיסוי רכוש  "אש מורחב" ביטוח פוליסה מס' ___________  .1
בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות 
אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 
צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן 

 נזקי פריצה. 
 המכון ו/או עובדיו ומנהליויטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי הב

 ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ו; הוו/או כלפי מי מהבאים מטעמ
 

על  הספקלכיסוי חבות  :כלפי צד שלישי אחריות פוליסה מס'_____________לביטוח .2
בגין כל פגיעה ו/או אובדן כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל פי כל דין )

ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת 
לאירוע ₪  8,111,111ההתקשרות נשוא ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

דבר חבות הנובעת מאש, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה ב
אדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 
הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי 

הביטוח קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
 הספקלמחדלי /או למעשי ום בגין אחריותת המכון ו/או עובדיו ומנהליו א שפותהורחב ל

לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעמו
   עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
: המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו  פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעבידים .1

במתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה 1980 –פגומים, התש"ם 

 מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של
לתובע ולאירוע ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו ₪  11,111,111

כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח 
 מורחב לשפות את המכון ו/או עובדיו ומנהליו, היה וייחשב למעביד עובדי הספק.
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 :הוראות כלליות לכל הפוליסות

ו/או חברי הוועד ליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המכון ו/או עובדיו ומנהליו הפו .1
ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו. סעיף זה לא יחול 

 לטובת אדם שגרם נזק בזדון. 

 הן.על פי לא תפגע בזכויות המכון הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .2

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .1
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4

 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .2
ישה ו/או טענה בדבר שיתוף המכון ו/או לטובתו וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או דר

 ביטוחים אלה.

למבטח על דרישה לפיצוי ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מטעמו  הודעה שתימסר על ידי המכון .6
חשב כתביעה ישהוגשה נגדו בעקבות מעשה או מחדל של הספק ומי מן הפועלים מטעמו, ת

 .שהוגשה על ידי המבוטח לפי תנאי הפוליסה

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל  .7
 יום מראש.  10 תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

 

/מנוביט/ מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט
 ________. הראל ביט/ מגדל ביט/ פסגה

 " כוללת עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.המכון"הגדרת  זה אישור לצורך

 

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

 

 

 בכבוד רב     

 

 חברה לביטוח בע"מ___________

 

 

 

 


