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 זמני שירותי השמה וכוח אדם –מסגרת  הסכם

 2019, ______לחודש  ____ ביום שנערך ונחתם

 (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט בין:
 , נתניההמכוןדואר  –שכתובתו 

 ;מצד אחד        ("המכון") 
 

 __________ :ובין
 ______________ע.מ. ח.פ./  

 ________ –שכתובתו 
 .מצד שני                     "(החברה)" 

 

כמפורט בחלק  זמני שירותי כוח אדםהשמה וכן וליווי בתהליכי  עוץמבקש לקבל שירותי י והמכון הואיל
  ;"(השירותיםד למכרז, כהגדרתו להלן )"

היא חברה רשומה בישראל והיא בעלת הידע, הכישורים, המומחיות, הניסיון, הרישיונות  והחברהוהואיל   
 במסגרת הסכם זה; מכוןוההיתרים בתחום השירותים אותם היא מציעה ל

 להסכם זהנספח א כ ם, המצורףשירותילמתן ה, לקבלת הצעות פרסם מכרז פומביוהמכון   והואיל
 ;  "(המכרז)"

להסכם זה נספח ב , המצורפת כהחברהבהצעת ולאחר הליך מכרזי, בחרה ועדת המכרזים  והואיל 
 "(;ההצעה)"

ומומחיות בתחום השירותים, כהגדרתם להלן,  ןידע, ניסיו תבעל נהכי הי המצהיר והחברה  והואיל
 ;אדם מיומן לשם מתן וביצוע השירותים על פי הסכם זה חוברשותו כו

בקשר  ותהצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדיוברצון  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
 "(.ההסכםבלתי נפרד ממנו )"הם חלק 

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

 בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדם. .1.3

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

 כל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם.ב .1.5
 , יגבר האמור במכרז. ובין ההצעה  במקרה של סתירה בין המכרז

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה  .1.6
באותו מועד. כל שינוי ועדכון  הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים

לנספחים יהא כפוף לאישורם מראש ובכתב של הצדדים, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה או 
 בנספח הרלבנטי.
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 השירותים .2

, בתקופת ההסכם, שירותי מיון והשמת כוח אדם לתפקידים מכוןמתחייבת לספק ל החברה .2.1
  וכמפורט בחלק ד למכרז., המכוןשל  ווהגדרותי ובהתאם לדרישותימכון שונים ב

, תועבר על ידי המכון "הזמנת עבודה", שירותיםלמען הסר ספק מובהר כי בגין כל הזמנת  .2.2
אשר תפרט את התנאים, הדרישות וההנחיות הנוגעות להזמנת כוח האדם הספציפית 

 המועברת כאמור.

במשך המכון חברת כוח האדם תספק את השירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם להנחיות  .2.3
 כל תקופת ההסכם.

  .בחלק ד להזמנהכמפורט בהגדרת הדרישות המקצועיות שירותים יסופקו ה .2.4

 לעניין שירותי כוח האדם יחול המפורט להלן: .2.5

העובדים אשר יופנו על ידי חברת כוח האדם ויוצבו במסגרת שירותי כוח האדם,  .2.5.1
לבין עובד  המכוןיהיו עובדי חברת כוח האדם, ולא יתקיימו בין  מכוןלעבודה ב

 מעביד.-כאמור יחסי עובד

חברת כוח האדם תהא אחראית לתשלום כל התשלומים לעובדיה בהתאם לכל דין,  .2.5.2
ו/או דרישות משרד  לרבות בהתאם לכל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה רלוונטי

, ומבלי לגרוע מכלליות האמור העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הרלוונטיות
)ט"ו באלול  1.9.2004בה בענף אספקת שירותי כוח אדם מיום בהתאם לצו ההרח -

. חברת כוח תעוכפי שיעודכן מעת ל (3872, עמ' 5326התשס"ד, ילקוט הפרסומים 
סים והביטוח החלים על יהאדם תהא אחראית בלעדית לכל תשלומי החובה, המ

 מעביד על פי כל דין בגין עובדיה.  

עבודה ו/או הסכמים קיבוציים ו/או צווי מובהר בזאת, כי הפרת הוראות חוקי ה .2.5.3
מהווה גם  מכוןהרחבה על ידי חברת כוח האדם כלפי עובדיה המוצבים לעבודה ב

 הפרת חוזה זה.

על חוזה עבודה בו  מכוןחברת כוח האדם תחתום עם כל עובד אשר יוצב לעבודה ב .2.5.4
וק, הסכם כאמור בחוזה זה, על פי כל ח סיקתויובאו פירוט התחייבויותיה כלפיו כמע

חוק הודעה לעובד ולמועמד חוזה העבודה יעמוד בדרישות קיבוצי ו/או צו הרחבה. 
העתק מהחוזה . 2002-לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

 במועד חתימתו.  מכוןיועבר ל

ו/או הסכם ו/או צו  מובהר, כי חברת כוח האדם תשלם לעובדים תוספות על פי דין .2.5.5
בגין עבודה בשבתות וחגים ו/או בשעות נוספות ו/או עבור ימי מחלה ו/או ימי  הרחבה

 חופשה ו/או עבודה בלילות.   

, לדרוש מחברת כוח ו, על פי שיקול דעתהמכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל רשאי  .2.5.6
האדם עותקים מתלושי שכר או מסמכים אחרים לאימות ביצוע התשלומים מטעם 

. חברת כוח האדם מתחייבת למלא את מכוןמוצבים בחברת כוח האדם לעובדיה ה
הא יימים מיום שנמסרה לה. היה וחברת כוח האדם לא תעשה כן,  7הדרישה תוך 

עפ"י דין ו/או הסכם, להביא מיד  ורשאי, בנוסף לכל סעד אחר המוקנה ל המכון
 לחברת כוח האדם. והסכם זה לידי ביטול בהודעה בכתב שתימסר על יד

מכל סיבה שהיא, תוך מתן  ועובד המוצב אצלכל אי להפסיק עבודת הא רשי המכון .2.5.7
 על כך לחברת כוח האדם על פי כל דין.  בכתב הודעה מוקדמת
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מובהר ומוסכם, כי עלות שעת עבודתו של כל אחד מהעובדים המוצעים על ידי חברת  .2.5.8
בלבד. מוסכם כי שכר העובד לא יפחת משכר  המכוןכוח האדם תקבע על ידי 

המינימום הידוע בעת חתימת ההסכם בתוספת הזכויות הסוציאליות על פי חוקי 
העבודה, ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים וכי המחיר לא כולל עלות 

 נסיעה בתחבורה ציבורית. 

כל אחד מעובדי חברת כוח האדם  והא רשאי לקלוט לעבודה אצלהמכון ימובהר, כי  .2.5.9
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל לושה חודשי עבודה. לאחר ש ואשר יוצבו אצל

חוק העסקת שתידרש קליטתו של עובד מסוים למכון בהתאם למועדים הקבועים ב
האם ברצונו  , יוכל המכון להחליט1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 לקלוט את העובד לשורותיו או להורות לחברה להפסיק את הצבתו במכון.

על ידי חברת כוח האדם  ורשאי להעסיק עובד אשר הופנה אלי ואינ המכוןמוסכם, כי  .2.5.10
יום מתאריך ההפניה. ככל  60, לתקופה של וומסיבה כלשהי לא נקלט לעבודה אצל

על ידי חברת כוח האדם, על אף האמור לעיל,  ועסיק עובד שהופנה אליי המכוןש
 השמתו. משכורות של העובד בגין  1.5לחברת כוח האדם  המכוןשלם י

רשאי לקלוט עובדים ו/או להשתמש בשירותיהם בכל דרך לרבות  המכוןמובהר, כי  .2.5.11
 דרך חברות כוח אדם אחרות.

שיקול דעת בלעדי בדבר קבלת החלטה על קליטת ו/או הצבת  מכוןמובהר, כי ל .2.5.12
בדבר אי העסקת  והיה חייב בכל נימוק באשר להחלטותייא לא ווה ועובדים אצל

 ע"י חברת כוח האדם.   עובדים שעברו מיון

 החברההצהרות והתחייבויות  .3

 כדלקמן: המכוןבפני  החברה מצהירה ומתחייבתמבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, 

 הולמיטב ידיעת – ההמאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל, ולא ננקטה נגד חברה פרטית היא .3.1
כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול  – הגם לא עתידה להינקט נגד

 עסקיו, מחיקת ואו תוצאה דומה אחרת. 

או מי  חברהמצא הת, לא חברהבמהלך כל תקופת הסכם זה ומתן השירותים על ידי הכי  .3.2
על פי הסכם זה. נתגלה ניגוד עניינים  הבמצב של ניגוד עניינים עם קיום התחייבויותי המטעמ

פעל תבכתב למכון מיד עם היוודע לו דבר ניגוד העניינים ו חברהעל כך הודיע תכאמור, 
ימים ממועד ההודעה כאמור, יהא המכון  7לאלתר. לא הוסר ניגוד העניינים תוך  ולהסרת

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

דין, חוזה או מסמכי ייסודו, אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח  .3.3
 . על פיו הזה ולביצוע התחייבויותי בהסכם הלהתקשרות

 הנוספים לביצוע השירותים וכי אין ליועצים רשאי להתקשר עם חברות או  שהמכון הידוע ל .3.4
 כל זכות להתנגד לכך.

שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, או הסכם, לניהול יכל הר היא בעלת .3.5
, והם על פי ההסכם המתן השירותים וביצוע התחייבויותי לרבות העסקית בכלל, הפעילות

 .לכל תקופת ההסכם היהיו ברשות

באופן מלא לספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שיקבע המכון,  נהזמי היא .3.6
 ובהתחשב בדרישת המכון. 

גבוהה, ביושר ובנאמנות, על פי הסכם זה במקצועיות, באיכות  האת התחייבויותי היא תבצע .3.7
 ה, כישוריה, מומחיותהאת מירב המאמצים, תוך ניצול מלוא מיומנות ותשקיעכמיטב יכולתו 
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ותוך  המכוןהמרבית של  והכל במטרה להבטיח את טובתו הרשותוכוח האדם העומד ל
 .המכוןשמירת האינטרסים של 

 בחנהבקשר למתן השירותים, וכי  האת כל המידע, ההסברים וההבהרות שביקש היא קיבלה .3.8
יבה על פי הסכם זה, לרבות הסב האת כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותי

 השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו. יינתנו  בההעסקית 

בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם  השירותיםאת  תספק חברהה .3.9
הכוללת  הי מטעמו, כפי שיהיו מעת לעת, כל זאת מבלי לפגוע באחריותאו מ המכוןלהנחיות 

 .חברההשל 

או  ועדות איתור שיוקמו מטעם המכון )אם יוקמו(לפעול בשיתוף פעולה עם  תמתחייב חברהה .3.10
או מי מטעמו לרבות הדרכתו  המכון, על פי הנחייתו המפורשת של ועם כל גורם אחר מטעמ

 .במסגרת השירותים הביצוען של הפעילויות שבוצעו על יד של הגורם לגבי מהותן ושיטות

על פי הוראות הסכם זה  הבכל הקשור למילוי התחייבויותי המכוןפעולה עם  תשתף חברהה .3.11
, ככל המכוןבאופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי  המכוןעמוד לרשות תו

 או מי מטעמו. המכוןשיידרש, מאת 

המכון הסמיך  אם , אלאהמכוןציג כל מצג שהוא בשם תתחייב ולא ת, לא המי מטעמו חברהה .3.12
 .מראש במפורש ובכתבלכך  האות

ולא תפסיקם מסיבה כלשהי ולא  המכוןתתמיד בביצוע מתן השירותים לפי דרישות  החברה .3.13
התקין של מתן השירותים בכל דרך שהיא, אף אם תתעורר מחלוקת כספית  םתפריע למהלכ

 . המכוןאדם לבין בין חברת כוח ה

כוח האדם לא תקבל כל טובת הנאה שהיא מכל מאן דהוא במישרין ו/או בעקיפין.  החברה .3.14
הוראות סעיף זה מחייבות את חברת כוח האדם עד לתום תקופת ההסכם והוא יחול אף אם 

 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל מסיבה כלשהי לפני סיומו.

  ותוקפו תקופת ההסכם .4

מיום  "(תקופת ההתקשרות)" חודשים 12ההתקשרות הזוכים תהא לתקופה של תקופת  .4.1
. למכון מוקנית בזאת זכות ברירה )אופציה(, על חתימת המכון והמציע על הסכם ההתקשרות

 12תקופות נוספות בנות עד  4-פי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב
 חודשים כל אחת. 

בהזמנת  לחברהתקופת ההתקשרות כאמור לעיל הנה התקופה בה רשאי המכון לפנות  .4.2
הזמנת שירותים, אף אם  לחברהכדי לגרוע מזכותו של המכון למסור  באמוראין  .השירותים

 .הנו לאחר מועד סיום תקופת ההתקשרות שינבעו מאותה הזמנה מועד סיומן של ההעסקות

הזמנות כוח  לחברהמכון לא יהא רשאי עוד להפנות , עם תום תקופת ההתקשרות הויובהר
בתוך תקופת  החברהאדם חדשות, אולם שירותי כוח אדם שסופקו למכון על ידי 

ההתקשרות, יסתיימו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע עבורו, וזאת גם אם סיום תקופת 
למען  .כהגדרתה לעילההתקשרות של אותם שירותים הנו לאחר תום תקופת ההתקשרות 

הסר ספק יובהר כי כל התחייבויות החברה לעניין תנאי העסקת עובדיה ימשיכו לחול 
  בתקופה זו.

, ובכתב יום מראש( 30)המכון היה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה של שלושים  .4.3
 היה רשאי להביא הסכם זה לידי סיוםהמכון ומכל סיבה שהיא ללא צורך לנמק בכל עת,

 .  , בכל עת, ומכל סיבה שהיא ללא צורך לנמק( יום מראש30בהודעה של שלושים )

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,המכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .4.4
 :באופן מיידי לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים
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 7ולא תיקנה את ההפרה תוך , הסכם הפרה יסודיתאת ה ההפר חברההשבכל מקרה  .4.4.1
  .ימים מהמועד בו נדרשה בכתב בידי המכון לעשות כן

את  נההסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ה ההפר חברההבכל מקרה ש .4.4.2
 לעשות כן. המכוןבידי  בכתב הבו נדרש ימים מהמועד 14בתוך  ,ההפרה

פעולה כלשהי לגבי הרכוש, , כולו או מקצתו, או בוצעה חברהההוטל עיקול על רכוש  .4.4.3
 30 , ולא בוטלו בתוךביצוע השירותיםאת  החברה באופן המונע או עלול למנוע מבעד

 ממועד נקיטתם.  ,ימים

 הואשם בביצוע עבירה פלילית. חברהה .4.4.4

על פי  מכוןלא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,המכוןעל ידי  ,הפסקת ההתקשרות כאמור .4.5
 דין.לפי ההסכם או 

, יהא המכון פטור מהתחייבויותיו כלפי אחד המצבים המנויים לעילעם ביטול ההסכם בגין  .4.6
על פי הסכם זה, לרבות תשלום יתרת התמורה שטרם שולמה, ולמעט תשלומים בגין  חברהה

. בנוסף, יהא המכון רשאי למסור את מתן חברההחלק השירותים שניתן בפועל על ידי 
מלהעלות כל טענה או דרישה  תהיה מנועה חברההוצמו השירותים לאחר או להשלימם בע

 בהקשר זה או להפריע לכך בכל צורה ואופן.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי עם סיום ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה, מכל סיבה  .4.7
את אספקתם  חברההפסיק ת, לא המכוןשהיא, לרבות במקרה של סיומו בגין הפרה מצד 

 לו תעבירוכן  חברהל שילם המכוןעד לתום התקופה שבגינה  מכוןהרציפה של השירותים ל
 .המכוןאו סיומם, בהתאם להנחיות נציג והפרטים בקשר עם מתן השירותים  את כל הנתונים

   התמורה .5

חשבונית מידי חודש עבור כל אחד מהעובדים אשר  החברהבתמורה למתן השירותים, תעביר  .5.1
לדוחות הנוכחות החודשיים אשר יועברו על ידי , בהתאם מכוןסופקו על ידה ומוצבים ב

 .  לחברה מכוןה

תמורת ביצוע השירותים, ישלם המכון לחברה את עלות המעביד החודשית לעובד )הכוללת  .5.2
את כל ההוצאות, התשלומים וההפרשות הסוציאליות על פי כל דין בגין העסקת עובד( וכפי 

ת העמלה או עלות ההשמה שהוצעה על שתאושר על ידי המכון במעמד הזמנת עבודה, בתוספ
 לעובד. למכרז 1ידי החברה בנספח ב/

מידי חודש, את החשבון שבו יפורט שם העובד, שעות עבודתו החודשיות,  מכוןתגיש ל החברה .5.3
תקנו יבדוק את החשבון, י מכון. המכוןהתעריף לשעת עבודת העובד כפי שנקבעה על ידי ה

הגשת הדו"ח תקבע לאחר חתימת ההסכם בהתאם . עבירו לתשלוםיאשרו ויבמידת הצורך, 
 לדרישות המכון.

אשר לא השלים שנת עבודה בחברת כוח האדם ואשר ייקלט  החברהמוסכם, כי עבור כל עובד  .5.4
מסכומים שהיא חייבת לחברת כוח האדם את החלק היחסי של  המכוןקזז י, מכוןלעבודה ב

  . בחברהדמי ההבראה עבור תקופת עבודת העובד 

 מכוןשיב היגם יחד לא תעלה לכדי שנה אחת  מכוןוב בחברההיה ותקופת עבודתו של העובד  .5.5
 את הסכום שקיזז עבור החלק היחסי של דמי ההבראה כאמור לעיל. לחברה

ע"פ פרטי חשבון  ו, את התשלום בתוספת מע"מ כחוק ובהתאם לנהלילחברהשלם י מכוןה .5.6
הגשת חשבונית עסקה ומס כדין על ידי  מיום 60בשוטף + הבנק שיעביר המציע למכון, 

אישור על ניכוי מס במקור  מכוןל החברה. בנוסף, תמציא המכוןעל ידי  וואישור החברה
 ואישור על ניהול ספרים.

 החברהמובהר ומוסכם, כי התמורה בהתאם להסכם זה הנה התמורה הבלבדית אותה תקבל  .5.7
 להסכם זה.  בהתאם מכוןבגין השירותים הניתנים על ידה ל המכוןמ
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 שיפוי ו אחריות .6

הוצאה ולכל נזק ו ,למתן השירותים ,לפי כל דיןמלאה, באחריות לעדי אופן בבשא ית חברהה .6.1
, איכותם, תקלות או הפרעות ההסכם זה על ידהקשורים באספקת השירותים בהתאם ל

 . חברההאו שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של במתן השירותים 

, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר ישיר ו/או עקיף לכל נזק תאחראיהא ת חברהה .6.2
או מי מטעמו(, כתוצאה  חברההאו לצד ג' כלשהו )לרבות עובדי  למי מטעמואו  מכוןיגרמו ל

, עובדיו, שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או חברההממעשה או מחדל של 
לא  שלחברהבגלל כוח עליון או בגלל נסיבות ובכפוף לכך שהנזק לא נגרם , בקשר אליהם

 .יתה שליטה עליהןיה

דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כדי לשחרר  .6.3
המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על המכון או מי מטעמו אחריות  המאחריות חברההאת 

 . ואו מחדל של המכון ו/או מי מטעמ למעט אם נזק כאמור יגרם כתוצאה ממעשה, כלשהי

 על אחריות חלה בו מקרה בכל מטעמו מיאו  המכון את לשפותאו  לפצות תמתחייב חברהה .6.4
בכתב, ובלבד כי נפסקו בפסק דין , המכון של הראשונה דרישתו עם והכל, דין פי על חברהה

שביצועו לא עוכב. המכון יודיע לחברה אודות כל תביעה שיקבל מתובע כלשהו וייתן לחברה 
שלא תימנע אלא הזדמנות להתגונן. המכון לא יתפשר בהליך כאמור ללא הסכמת החברה, 

 . מטעמים סבירים

 ביטוח .7

לערוך ולקיים, על  חברהה תדין, מתחייבכל על פי הסכם זה או על פי  חברהמבלי לגרוע מאחריות ה
 ויתרמורשית כדין את הביטוחים על פי הסכם זה בחברת ביטוח  הפעילות, למשך כל תקופת החשבונ

 .גנספח המפורטים בההוראות 

  סודיות .8

עניק בתמורה או שלא תעביר בכל דרך שהיא, לא תשמור בסוד, וכי לא תכי  תמתחייב חברהה .8.1
 השתמש שלא בהקשר לקיום התחייבויותיתעתיק או תגלה, תרסם, תפמסור, תבתמורה ולא 

ביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה, חומר וכל מידע אחר שהגיע או תלפי הסכם זה, וכן שלא 
עם הסכם זה, בין בטרם ביצוע עם מכון וינגייט או במלואו או בחלקו בקשר  השיגיע אלי

התחייבות זו לא תחול על מידע  ."(הסודיהמידע )" ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו
 חברהכאמור הנמצא בנחלת הכלל או שהפך להיות בנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת ה

או מידע אשר גילויו נדרש בצו של רשות מוסמכת /, לסודיות על פי סעיף זה ההתחייבויותי
   .ועל פי דין

על פי דין ו/או בהתאם  יקיימו סדרי אבטחת המידע הנדרשים הוכל מי מטעמ חברההכי  .8.2
בפני חשיפה הסודי מידע ה, הגנה על הסודי לצורך הגנה על שלמות המידע למקובל בתחום,

 ושימוש או העתקה ללא רשות. 

 תוצרי השירותים .9

כל בסיס נתונים שהוכן על המכון, וחוות דעת שהוכנו עבור ת, ווכני, תדו"ח, המידע וכל מסמך .9.1
יהיו "( תוצרי השירותים)לעיל ולהלן: " זה פי הסכם-מתן השירותים על קשר עםב חברההידי 

תוצרי בהרוחני זכויות הקניין כל היה הבעלים היחיד של המכון. המכון יהבלעדי של  ורכוש
, הבלעדי וקול דעתלעשות בהם ובכל חלק מהם כל שימוש לפי שי רשאיוא יהיה , וההשירותים

 לרבות שינוי, תיקון והוספות. 



 2019לאפריל  3מעודכן בעקבות שאלות הבהרה נוסח 

7 

 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

עביר תסיום ההתקשרות  כי מיד עם ,החברהבזה  תהאמור לעיל מתחייב מכלליותלי לגרוע מב .9.2
, ככל שיידרש, כדי באופן סביר סיועהמכון עמיד לרשות ת, ומכון את כל תוצרי השירותיםל
 באופן עצמאי.בתוצרי השירותים וכל להשתמש המכון יש

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן .10

ו/או מי מטעמה מתקיימים  החברהלבין  מכוןספק, מוצהר ומובהר בזאת, כי בין הלמען הסר  .10.1
שירותים כמוגדר בהסכם זה, כנגד  מכוןל החברהיחסים מסחריים בלבד, במסגרתם מספקת 

 התמורה שנקבעה בהסכם זה. 

 בכל מקרה שמי מעובדי החברה יגיש תביעה כנגד המכון בכל עניין הכרוך בהצבתו אצלו ו/או .10.2
. החברה תדאג לביטול , זמן סביר לאחר קבלתהבע מכך, יודיע על כך המכון לחברה, בכתבהנו

הדבר בידה, יהא המכון רשאי לקזז מסכומים שהוא חייב לחברה כל  התביעה ואם לא יעלה
, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות בפסק דין שביצועו לא עוכב שיפסק סכום שיפסק, ככל

את המכון בגין כל סכום שיפסק כנגד  תהא חייבת לשפות משפט ושכ"ט עו"ד ו/או החברה
. המכון לא יתפשר משפט ושכ"ט עו"ד המכון, ככל שיפסק, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות

בהליך כאמור ללא הסכמת החברה שלא תימנע אלא מטעמים סבירים, וזאת כתנאי לשיפוי 
כל עניין הכרוך בהצבתו ב מכוןיגיש תביעה כנגד ה החברהבכל מקרה שמי מעובדי כאמור

תדאג לביטול התביעה ואם  החברה , בכתב.לחברה מכוןודיע על כך היו/או הנובע מכך,  ואצל
כל סכום שיפסק,  לחברהא חייב ורשאי לקזז מסכומים שההמכון הא ילא יעלה הדבר בידה, 

תהא חייבת  החברהככל שיפסק, בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ו/או 
, ככל שיפסק, בתביעה כאמור, לרבות מכוןבגין כל סכום שיפסק כנגד ה מכוןלשפות את ה

 .הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד

 שונות .11

, המכוןעל פי הסכם זה אלא בהסכמת  ההתחייבויותי או להסב להמחות תרשאי האינ חברהה .11.1
  אשר תינתן מראש ובכתב.

לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא, לרבות  חברהל .11.2
 על המסמכים, כולם או מקצתם.  

יפו על פי הדין הנוהג -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .11.3
 . אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו בישראל

של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות  אכיפה-אי .11.4
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד 
במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד 

 נת שיהוי או מניעות.המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טע

כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  ,למען הסר כל ספק מוצהר בזאת .11.5
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.
  דדים להסכם זה.כל הצ

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין  .11.6
להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם 

  זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של  .11.7
 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  .11.8
 שעות מעת 48רשום לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

מסירתה למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה 
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

שאז תחשב שנתקבלה, במועד  –ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית 
 מסירתה. 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________ _______________ 

 המכון חברהה
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 ספח אנ
 המכרז
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 נספח ב
 ההצעה
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 ביטוח -נספח ג

  (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייטנספח ביטוח שנערך בין 
שירותי ייעוץ  למתןבקשר "(, החברה)להלן: " __________________________"( ובין המכון)להלן: "

)להלן בהתאמה:  המכוןעבור לרבות מתן שירותים נלווים לנ"ל,  השמה ושירותי כוח אדם ליווי
 ." (השירותים"

הוראות  החברהי נספח זה, בכל הקשור לביטוח יחולו על פ-י דין ו/או עלפ-על החברהמבלי לגרוע מאחריות 

 כמפורט להלן:ביטוח 

את הביטוחים , אצל חברת ביטוח מורשית כדין, הלערוך ולקיים, על חשבונ תמתחייב החברה .1
ומהווה חלק בלתי נפרד  1ג'המפורטים באישור עריכת הביטוחים המצ"ב לנספח זה ומסומן כנספח 

ואת ביטוח אחריות  במשך כל תקופת מתן השירותים ,("אישור עריכת הביטוחים": )להלן הימנו
 .שנים מתום מועד סיום השירותים 7מקצועית לתקופה נוספת של 

 החברה ת, מתחייבהחברהקיים צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  החברההיה ולדעת  .2
בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור, לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. 

ואולם הוויתור כאמור לא יחול מטעמו י מיתור על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או ייכלל סעיף בדבר ו
הביטוח יורחב לשפות אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים כאמור, -לטובת בן

, בגין מעשי ו/או מחדלי המכוןיורחב שם המבוטח לכלול את את המכון בגין אחריות שתוטל עליו
וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו נחשב  האו מי מטעמ/ או בגין מי מטעמה/ו החברה

 הביטוח כאמור כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לפני  ימים 7 -, לא יאוחר מהמכוןלהמציא לידי  החברה ת, מתחייבהמכוןללא צורך בכל דרישה מצד  .3
 החברה. מבטחוידי -כשהוא חתום כדין על ים, את אישור עריכת הביטוחמתן השירותיםתחילת 

למתן חתום כדין הינה תנאי מתלה ומקדמי  יםכי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוח המצהיר
 פי דין.-זה ו/או על נספחפי -על החברהואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויות  השירותים

כאמור לעיל,  החברהידי -שיומצא על יםרשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוח המכון .4
לבצע כל שינוי ו/או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור  תמתחייב והחברה

ביחס  המכוןהביקורת של , כי זכות תומתחייב המצהיר החברהזה.  הסכםפי -על הלהתחייבויותי
מי ו/או  וןהמכעל  המטיל האינ לאישור עריכת הביטוחים וזכותה להורות על תיקונם כמפורט לעיל,

, טיבם, יםביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחל בכל הקשורכל חובה ו/או אחריות שהיא  וממטע
היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על 

או, ל ובין אם לעריכת שינויים כמפורט לעי נדרשופי דין, וזאת בין אם -זה ו/או על נספחפי -על החברה
 ובין אם לאו.  יםאישור עריכת הביטוח נבדקבין אם 

לא וכן  ם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לשלהחברהביטוחי למלא אחר תנאי  תמתחייב החברה .5
מובהר בזה כי החברה. ביטוחי תוקף  לשנות לרעה ו/או להפקיע אתלעשות כל מעשה שיש בו כדי 

ולתשלום ההשתתפויות  החברהביטוחי בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח בגין  החברה
 .םפיה-העצמיות החלות על

רכוש ל שייגרםלנזק ו/או מכל אחריות לאבדן  וו/או מי מטעמ המכוןבזאת את  תפוטר החברה .6
 שגרם אדם-בןלא יחול לטובת  כאמור הפטור מאחריותואולם  ;בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו

 לנזק בזדון.

במקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לחייב את  .7
 החברה קבלני המשנה לערוך פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם

, הוקבלני המשנה מטעמ העובדי ה,יובאו לידיעת מנהלי נספח זהלגרום לכך כי הוראות  תמתחייב
לצורך מתן השירותים )להלן:  תבמפורש לרבות ספקים ו/או יועצים ו/או מהנדסים עמם מתקשר

והן  החברהולוודא כי הנדרש למימוש הוראות נספח זה יבוצע הן במסגרת ביטוחי  "(,הקבלנים"
 (. וקיימים)ככל  הקבלניםבמסגרת ביטוחי 

גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת גובה י ובכלל זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוח..78
א יבזאת כי ה תומאשר המצהיר החברה. החברה, הנם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על יםהביטוח

היקף הכיסוי ובכלל בכל הקשור למטעמו מי ו/או  המכוןמלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  המנוע
  כאמור. גבולות האחריות זה לגובה 

  ההתחייבויות נשוא הנספח.תהווה הפרה יסודית של  הוראות נספח ביטוח זההפרת ..89
 על החתום:

 

__________________     __________________ 
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 (החברה)חתימה + חותמת      (המכון)חתימה + חותמת 

  -1ג'נספח 

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך:_____________

 לכבוד

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

 "(המכון": )להלן יקראו יחדיו 

 42902נתניה, , מכון וינגייט :כתובת

 א.ג.נ,

"(, החברהע"ש .................................... )להלן: " יםאישור עריכת ביטוח הנדון:

למתן שירותי ייעוץ וליווי בתהליכי השמה ושירותי כוח בקשר בין היתר 

 "(השירותים)להלן: "שירותים נלווים לנ"ל, וכן מתן  אדם למכון

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

תקופת " ..... )להלן:ליום .........................השירותים, החל מיום .............................. ועד )וכולל( 

אמור )למעט ביטוח אחריות מקצועית( אינו נופל כפי הביטוחים -"(, כאשר היקף הכיסוי הניתן עלהביטוח

מגדלביט ______ /הראלביט/פסגהביט/מנוביט/ -יסות הידוע כפי נוסח הפול-מהיקף הכיסוי הניתן על

 ובכפוף למפורט להלן:

 .............................., פוליסה מס' חריות כלפי צד שלישיביטוח א .1
לגופו ו/או לרכושו של אדם העלולים להיגרם פי דין, בגין פגיעה ו/או נזק -על החברהחבות  המבטח את

א יפחת מסך של בסךבגבול אחריות  ,(המכון לרבות)במפורש  בקשר עם מתן השירותים כלשהוו/או גוף 

הגבלה בדבר חבות כל אינו כפוף ל כאמורביטוח הביטוח. הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪ 4,000,000 של

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

בגין וכלפי קבלנים,  , חבותשביתות והשבתותפרעות, משקה, פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או 

 .מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות  וכן קבלני משנה ועובדיהם

מעשי ו/או עקב  והעלולה להיות מוטלת עליבגין אחריות  המכוןאת  לשפותורחב מ הביטוח כאמור

לפיו  "אחריות צולבתבדבר "וזאת בכפוף לסעיף  ,הו/או מי מטעמו/או בגין מי מטעמה החברהמחדלי 

 . הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח חשבנ

 .............................., פוליסה מס' ביטוח חבות מעבידים .2
פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, -על החברהחבות  המבטח את

מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי עובדיו, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה  , כלפי1980-תש"ם

לאירוע לנפגע, ₪  ,000,00020 של בסךא יפחת מסךשל, בגבול אחריות ועקב עבודתם במתן השירותים
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 ,כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהםכאמור אינו כפוף להביטוח ביטוח. הובסה"כ לתקופת 

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

בחובות  א נושאוהכי  לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, ונקבע ונטעןהיה  המכון

  .החברה כלפי מי מעובדי ןמעביד כלשה

 ..............................פוליסה מס'  ביטוח אחריות מקצועית, .3
בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת  ,פי דין-על החברה הספקחבות את המבטח 

, מתן השירותים בקשר עם ,ו/או מי מטעמו החברה הספקבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד  ,הביטוח

כאמור . הביטוח ובסה"כ לתקופת הביטוחלאירוע ₪  000,0002, של בסךשלא יפחת מסךבגבול אחריות 

עקב מהם  מיהעלולה להיות מוטלת על בגין אחריות ו/או עובדיו /ואו מנהליו  המכוןרחב לשפות את מו

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב בגין ו/או  החברה הספקמעשי ו/או מחדלי 

 הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

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

בתום לב. למען  חריגה מסמכותוכן  , אי יושר עובדיםמגבולות האחריות 20%עד  מסמכיםושחזור אבדן 

 .טהורים שנגרמו לצד ג' כלשהונזקים פיננסיים הסר ספק הכיסוי כולל גם  

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

 הביטוחכן, -(. כמוללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכםמתן השירותים ) תחילת

 אשר חלופי ביטוח החברה הספק ערך אם אלא ,הביטוח תוקף מתום חודשים 6 בת גילוי תקופת כולל

 .זה בסעיף מהאמור כמתחייבמקביל  כיסוי מעניק

 :החלות על כל הפוליסות כלליותהוראות  .4
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

יטול החריג כדי לגרוע מזכויות אולם אין בב חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, ככל שקיים. .ב
 .המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין

הביטוחים המפורטים לעיל כוללים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המכון ו/או  .ג
 דם שגרם לנזק בזדון.א-מי מטעמו; ואולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בן

הביטוח, אלא אם במשך תקופת  ישונו לרעהאנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .ד
 יום מראש. 30תימסר לידי המכון הודעה על כך, שתישלח בדואר רשום, לפחות 

ות לא יגרע מזכ או מי מטעמה,ידי החברה ו/-אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות והתנאותיהן על .ה
 פי מי מהפוליסות הנ"ל.המכון לקבלת שיפוי על 

החברה בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות לעיל ולתשלום  .ו
 פיהן.-ההשתתפויות העצמיות החלות על

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

 זה לעיל.

ות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבלות האחריות הכלליים של למען הסר ספק, גבולות האחרי

 המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף להם

 ________________ _)חותמת המבטח(
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 _____: _____________המציע וחותמת חתימה 

 ,כבוד רבב

____________   _____________     __________      _____________ 

 )תפקיד החותם(        )שם החותם(      )חתימת המבטח(     (המכון)חותמת 


