
                                                                                                                    

 

 הסכם
 שנת ___________, ______לחודש  ____ ביום שנערך ונחתם

 

 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט בין:
  500502000תאגיד               
 42902מכון וינגייט, נתניה               

 ;מצד אחד        "(מכון וינגייט)"   
 

 _________________ :ובין
 ע.מ. __________ /ח.פ ______________ 

 ________ –שכתובתו 
 .מצד שני                     "(היועץ)" 

 

 

 , מעת לעת, בהתאם להזמנת שירותים מסוימת,לויספק  יועץ אשרלהתקשר עם מעוניין  והמכון :הואיל
 ."(השירותים)" ________________ייעוץ בתחום 

  ;כמפורט בהסכם זה על נספחיויועץ מעוניין לספק למכון את השירותים, וה :והואיל

להתקשרותם  וברצון הצדדים להסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הקשור :והואיל
 בהסכם זה.

 הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן: ,אשר על כן הוצהר

 ונספחים פרשנות ,מבוא .1

 –המצורפים, המוזכרים או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים  –המבוא להסכם זה ונספחיו  .1.1
 "(.ההסכםהם חלק בלתי נפרד ממנו )"

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

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

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

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .1.5

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

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

 השירותים .2

בהתאם ו, מעת לעת, בהתאם להזמנות מסוימות של המכוןאת השירותים יספק למכון  היועץ .2.1
במענה לכל הזמנה מסוימת, ייתן היועץ למכון הצעת מחיר מסוימת  .להנחיות המכון

המכון אינו  להלן. 5לאספקת השירותים במסגרת אותה הזמנה, בכפוף להוראות סעיף 
השירותים מהיועץ בהיקף כלשהוא והיועץ מסכים כי הוא מוותר על כל מתחייב לזמין את 

 דרישה וטענה בקשר לכך.

מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמכון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את היקף  היועץ .2.2
השירותים הנדרש במהלך תקופת ההסכם, ובהתאם לכך להרחיב או לצמצם את היקף 
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מסכים ויודע  היועץ. יועץלוזאת בהודעה בכתב שימסור המכון השירותים על פי הסכם זה, 
מבלי לגרוע מכלליות  על היקף השירותים, תוכנם ומהותם.שעדכון כאמור עשוי להשפיע 

האמור לעיל, המכון אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף כלשהוא, והיועץ מוותר על כל 
 דרישה או טענה בקשר עם היקף השירותים. 

 היועץהצהרות והתחייבויות  .3

 כדלקמן: המכוןמצהיר ומתחייב בפני  מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, היועץ

 , אם היועץ אינו מאוגד, הואאו המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל חברה פרטית הוא .3.1
כל פעולה  –ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו  –, ולא ננקטה נגדו עוסק מורשה

 שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקת ואו תוצאה דומה אחרת. 

תנות הפיננסית הדרושים לשם הוא בעל הידע, כוח האדם המיומן, האמצעים הטכניים והאי .3.2
 מתן השירותים ולביצוע מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו, אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות  .3.3
 . זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו להתקשרותו בהסכם

ו של רצונ ולשביעות, על נספחיו הסכם זהלהוראות  בהתאם את השירותיםהוא מתחייב לבצע  .3.4
 .מתאימים באמצעיםוזאת במיומנות מקצועית, תוך שימוש  המכון,

ה את התמורה הבלעדית לה יהיה זכאי בגין , תהוולהלןהוא מסכים כי התמורה, כהגדרתה  .3.5
ביצוע שירותי הייעוץ, וכי על יסוד בדיקותיו שוכנע כי התמורה האמורה מהווה תמורה ראויה 

 .  םעבור ביצוע

רשאי להתקשר עם חברות או ספקים נוספים לביצוע השירותים וכי אין לו  שהמכוןידוע לו  .3.6
 כל זכות להתנגד לכך.

ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, או הסכם, לניהול פעילותו  שיונות,יהוא בעל כל הר .3.7
 מכוןיודיע ל היועץ. מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם לרבות העסקית בכלל,

 כאמור.או הסכם או אישור ו רישיון אידי על כל שינוי, ביטול או התניה של כל היתר באופן מ

פי הסכם זה במקצועיות, באיכות גבוהה, ביושר ובנאמנות,  הוא יבצע את התחייבויותיו על .3.8
כמיטב יכולתו וישקיע את מירב המאמצים, תוך ניצול מלוא מיומנותו, מומחיותו, כישוריו 

ותוך שמירת  המכוןהמרבית של  רשותו והכל במטרה להבטיח את טובתווכוח האדם העומד ל
 .המכוןהאינטרסים המסחריים של 

ידע, ההסברים וההבהרות שביקש בקשר למתן השירותים, וכי בחן את הוא קיבל את כל המ .3.9
יבה כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות הסב

 השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו. העסקית והטכנולוגית בה יינתנו 

את אפשרות הביצוע של כל אחת  בדק בעיון והעריך, ודרישותיה המכוןהוא הבין את צרכי  .3.10
תיו על פי הסכם זה, והוא מניח, כי ביצוען, לרבות עמידה בלוחות הזמנים, יומהתחייבו

, יםובאיכות, הוא אפשרי ומעשי וכי בכוחו לספק את השירות בתמורה המפורטת בהסכם זה
 . המכוןבהתאם לצרכי 

בהתאם להסכם זה יהיו בהתאם לכל דין,  מכוןלהשירותים שיספק מתחייב לפעול כך ש הוא .3.11
 . או מי מטעמו כמפורט להלן היועץוכן בהתאם לחובת הסודיות המוטלת על 

אין ולא תהינה לו טענות, והוא מוותר על כל טענה, בדבר פגם, אי התאמה או טעות, וכל על  .3.12
עה או כל תביעה או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם התקשרותו בהסכם זה או אי ידי

 אי הבנה של פרט הקשור בהסכם זה או במתן השירותים נשוא הסכם זה.

הוא יהיה אחראי לטיב השירותים, בין אם ניתנו על ידו באופן ישיר ובין אם ניתנו על ידי  .3.13
היועץ מתחייב להעסיק או להתקשר עם נותני שירותים  עובדיו, יועציו, שלוחיו או מי מטעמו.

ה ף זהוראות סעי. לשירותיםדע והניסיון הרלבנטיים ביחס המומחיות, הימטעמו, בעלי 
"(, וכל יתר ההתחייבויות וההצהרות של היועץ יחולו בשינויים הצהרות והתחייבויות)"

אין באמור  מטעמו של היועץ, והכל לפי העניין. והעובדיםהמחויבים על נותני השירותים 
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מכון  .היועץבסעיף זה כדי לגרוע מהצהרותיו והתחייבויותיו )על פי הסכם זה או הדין( של 
וינגייט יהיה רשאי להורות ליועץ להחליף עובד או נותן שירותים מטעמו מטעמים סבירים 

 בלבד.

הוא מתחייב להתמיד במתן השירותים ולקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה, גם אם  .3.14
 דעות בינו לבין המכון.  יתגלעו חילוקי

 

 

  ותוקפו תקופת ההסכם .4

תקופת ( חודשים )"עשרשנים ) 12ת הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו, לתקופה ב .4.1
 "(.ההסכם

)שנים  12בנות  קופות נוספותארבע תלמכון שמורה  האופציה להארכת תקופת ההסכם, ל .4.2
אשר יוארכו אוטומטית בתום כל תקופה, אלא אם הודיע המכון , עשר( חודשים כל אחת

וזאת לפי שיקול יום מראש, כי המכון אינו מעוניין לממש את אופציית ההארכה,  14ליועץ 
דעתו הבלעדי של המכון. הוארך הסכם זה יחולו הוראות ההסכם, לרבות התמורה בגין ביצוע 

 השירותים, בשינויים המחויבים.

, בכל עת, ( יום מראש30בהודעה של שלושים ) אי להביא הסכם זה לידי סיוםיהיה רש כל צד .4.3
 ומכל סיבה שהיא ללא צורך לנמק.  

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

  הסכם הפרה יסודית.את ההפר  היועץשבכל מקרה  .4.4.1

את  ןהסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ההפר  היועץבכל מקרה ש .4.4.2
 .ימים 20-, שלא יפחת מלעשות כן המכוןבתוך פרק הזמן בו נדרש בידי  ,ההפרה

צו  וא קיבל החלטה על פירוק מרצון, או הוצא נגדו, או שההיועץהוצא צו פירוק נגד  .4.4.3
 והעיקרי, או מונה ל וכונס נכסים זמני או קבוע לרכוש וכינוס נכסים, או שמונה ל

ל במקרה והכ ו;להסדר נושים עם נושי עלהגי היועץ מפרק או מפרק זמני, או הציע
ימים ממועד  30שצו, החלטה, מינוי או הצעה כאמור, לפי העניין, לא בוטלו בתוך 

 הוצאתם.

, כולו או מקצתו, או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש, היועץהוטל עיקול על רכוש  .4.4.4
, ולא בוטלו את תוצרי העבודה נותן השירותיםבאופן המונע או עלול למנוע מבעד 

 ממועד נקיטתם.  ,ימים 30 בתוך

 הואשם בביצוע עבירה פלילית. , או מי מנושאי המשרה הבכירים בו,היועץ .4.4.5

על פי  מכוןבוא במקום כל סעד אחר המגיע ללא ת ,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  היועץ

. בנוסף, יהא המכון רשאי למסור את מתן היועץחלק השירותים שניתן בפועל על ידי 
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה  היועץוהשירותים לאחר או להשלימם בעצמו 

 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  היועץ, לא יפסיק המכוןן הפרה מצד שהיא, לרבות במקרה של סיומו בגי

את  לווכן יעביר  יועץל שילם המכוןעד לתום התקופה שבגינה  מכוןהרציפה של השירותים ל
. עם המכוןאו סיומם, בהתאם להנחיות נציג והפרטים בקשר עם מתן השירותים  כל הנתונים

 .וןהמכישמיד כל מידע שיש ברשותו אודות  היועץסיום ההתקשרות 



  

4 

   התמורה .5

 ולפי ההצעה לפי הסכם זה היועץתמורת ביצוע השירותים בהתאם למלוא התחייבויות  .5.1
, היועץבהצעת  למחירבהתאם  תמורה יועץל המכוןשלם , יהמכוןהמלאה של  לשביעות רצונו

 , וכמפורט להלן: כנגד המצאת חשבונית מס כדין

א יעלה על תעריפי חשכ"ל המעודכנים שללשעה עבור שירותי הייעוץ ישולם סך מירבי 
בתמורה , או סך כולל הרלבנטיים לאותו יועץ, כפי שהוא מסווג ברשימת הספקים של המכון

 אם הצדדים יסכמו על כך מראש במסגרת הזמנה מסוימת.לתפוקה מוגדרת, 

בגין השירותים  למכון היועץ חשבוניתיגיש  קלאנדרי בתקופת ההסכם בתום כל חודש .5.2
שלם את החשבונית בתנאי י המכון. יחד עם אסמכתאות מתאימות בחודש שחלף לושהעניק 

 אגף הכספים של המכון.החשבונית, ובכפוף לאישור החשבונית ע"י  אישורמיום  60שוטף+

על פי הסכם זה,  היועץתמורת קיום כל התחייבויותיו של והסופי מלא היא המחיר ה התמורה .5.3
באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם והיא לא תשתנה  השירותיםביצוע בכלל זה, ו

 . משום סיבה שהיא

 על כל תשלום יתווסף מס ערך מוסף כדין. .5.4

 עם סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, תבוצע התחשבנות אחרונה בין הצדדים. .5.5

שא בכל ההוצאות יי היועץ, וף מעבר למפורט בסעיף זה לעילנוס שלוםכל ת יועץשולם לילא  .5.6
 לוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.מבגין ביצוע  ווהתשלומים שיהיו ל

כל פעולה, עלות, הוצאה או נזקים, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר עם קיום  .5.7
יישא בהם,  המכוןהתחייבויותיו על פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, בהסכם זה, כי 

פעולה, עלות, הוצאה או נזקים הנובעים משינויים בדין או . בכלל זה, היועץיהיו על חשבון 
 מהצורך לשתף פעולה עם חברות או ספקים אחרים. 

ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים על  שהיועץמותנה בכך  ליועץתשלום התמורה  .5.8
ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא 

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

 שיפוי ו אחריות .6

הוצאה ולכל נזק ו ,למתן השירותים ,לפי כל דיןמלאה, באחריות לעדי אופן בבשא יי היועץ .6.1
הסכם זה על ידו, איכותם, תקלות או הפרעות במתן הקשורים באספקת השירותים בהתאם ל

 . היועץאו שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של השירותים 

למי או  מכוןיהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו ל היועץ .6.2
או מי מטעמו(, כתוצאה ממעשה או  נותן השירותיםאו לצד ג' כלשהו )לרבות עובדי  מטעמו

 השירותים או בקשר אליהם. , עובדיו, שלוחיו, או מי מטעמו, תוך כדי מתןהיועץמחדל של 

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

 כלשהי. 

 על אחריות חלה בו מקרה בכל מטעמו מיאו  המכון את לשפותאו  לפצות מתחייב היועץ .6.4
 . המכון של הראשונה דרישתו עם  והכל, דין פי על היועץ

 ביטוח .7

לערוך ולקיים,  היועץעל פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב  היועץמבלי לגרוע מאחריות  .7.1
, או תקופה ארוכה יותר בקשר על חשבונו, למשך כל תקופת פעילותו על פי הסכם זה

, בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין את הביטוחים לאחריות מקצועית, ולפי העניין
אישור עריכת ביטוחי )" נותן השירותיםאישור עריכת ביטוחי  שכותרתוא בנספח המפורטים 

  ."(נותן השירותים



  

5 

 

  סודיות .8

עביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא יכי ישמור בסוד, וכי לא  מתחייב היועץ .8.1
בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש שלא בהקשר לקיום התחייבויותיו לפי 
הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה, חומר וכל מידע אחר שהגיע או שיגיע 

, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין עם הסכם זהעם מכון וינגייט או אליו במלואו או בחלקו בקשר 
ההתחייבות האמורה לא תחול על  למרות האמור לעיל יובהר, כי במהלכו ובין לאחר ביצועו. 

או נעשה חלק  יועץ: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו למפורט להלןכמידע 
; )ב( מידע ל פי הסכם זהיועץ עשלא עקב הפרת התחייבות היועץ מנחלת הכלל לאחר גילויו ל

 .חתימת הסכם זהיועץ לפני אשר היה בידי ה

הוראות סעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי היועץ או מי מטעמו בביצוע העבודה נשוא  .8.2
הסכם זה, ופעולתו בניגוד להוראות סעיף זה תחייב את המתכנן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה 

 על ידי המתכנן עצמו. 

 תוכנות וקניין רוחני, תוצרי השירותים .9

 :יכ ,מצהיר ומתחייב בזאת היועץ

או הסכם הדרושים לפי הוראות כל דין  תונווהרישיהוא בעל כל זכויות השימוש וההיתרים  .9.1
 להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו בו.

או  היועץהמצאה או יצירה שיהגה שרטוט, מפה, חוות דעת,  מסמך,תוצר, , כניתתכל רעיון,  .9.2
הבלעדי של  זכותו וקניינו, בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיו מלכתחילה היועץמי מצוות 

 לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם.  או למי מטעמו יועץול, המכון

או על  היועץאו על ידי צוות ו יד-על נואשר הוכהתוצרים כל את  המכוןיעמיד לרשות  היועץ .9.3
פי -, מיד עם סיום ההסכם או על, על כל העתקיהםביצוע ההסכם במסגרתידי מי מטעמו 

ברשותו או ברשות מי  רשאי להשאיר אלא יה היועץבכל עת.  המכוןשל הקודמת  ודרישת
 .האמוריםהתוצרים מטעמו כל עותק של 

וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל  מתן השירותיםבכל עת במהלך  המכוןעל פי דרישת  .9.4
למכון צילום, העתק או מקור  היועץ, ימסור השירותיםמתן את  היועץסיבה שהיא, או שסיים 

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

עפ"י הסכם  היועץבין אם הסתיימה עבודתו של  השירותים בתוצרילמכון תהא זכות היוצרים  .9.5
 זה ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי.

את כל התמורה עבור הקניית זכות  תכולל התמורה המשולמת לומצהיר בזה כי  היועץ .9.6
 למכון. בתוצרי השירותיםהיוצרים 

או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך  כבר עתה לוזכות היוצרים של המכון מוקנית  .9.7
. אף מחלוקת בין תאו החלקי ההמלא התמורהאחר ואיננה תלויה בתשלום בפועל של 

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

ת וזא תוצרי השירותיםהמכון יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל  .9.8
 ובלא מגבלות כלשהן. עיניולפי ראות 

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

בהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין, ומשכך אין באמור  .10.1
או מי מעובדיו  היועץמעביד בין המכון או מי מטעמו לבין -בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

 מכוחו.או מי מהפועלים מטעמו ו

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מי  10.1אם על אף האמור בסעיף  .10.2
לשפות את המכון או  השירותיםנותן או מי מטעמו, מתחייב  היועץמטעמו הוא מעבידם של 
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מי מטעמו בגין כל 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 או  היועץ .10.3
הסכם, חוזה  נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף לכל

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

 קיזוז ועיכבון .11

מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, המכון רשאי לקזז מכל סכום המגיע  .11.1
או לחברה השולטת או הנשלטת על ידו, במישרין או בעקיפין, על פי הסכם זה או על פי  יועץל

או חברה השולטת או הנשלטת על ידו, כל סכום או חוב,  היועץן כל הסכם אחר בין המכון לבי
על פי הסכם זה או על פי כל הסכם  מנותן השירותיםבין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו 

אחר או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המכון לגבות את החוב 
 האמור בכל דרך אחרת. 

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

 שונות .12

להיכלל במאגר הספקים של המכון אשר יועץ יחשב כאישור החתימת היועץ על הסכם זה ת .12.1
האם יועץ יחליט ע"פ שיקול דעתו הבלעדי בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו ע"י ה

על כך. ביקש  יועץ הודעהבמאגר תשלח ליועץ לכלול אותו במאגר זה. לאחר אישור רישום ה
 שתישלחהודעה בכתב שלא להיכלל במאגר הספקים של המכון, יציין זאת במפורש ביועץ ה

 . למכון

, המכוןעל פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ היועץ .12.2
  ש ובכתב.אשר תינתן מרא

יפו על פי הדין הנוהג -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .12.3
 . אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו בישראל

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות -אי .12.4
הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד לתבוע תרופות בגין 

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

כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  ,למען הסר כל ספק מוצהר בזאת .12.5
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.
  כל הצדדים להסכם זה.

 אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין .12.6
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.

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה  .12.7
 מי מהצדדים לו.זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד 

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר  .12.8
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 
שאז תחשב שנתקבלה, במועד  –ו הועברה כאמור, או במסירה אישית ליעדה בתום היום שב

 מסירתה. 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

_______________ _______________ 

 המכון היועץ
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 אנספח 

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב נותן  .1
השירותים לערוך ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים 
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן 

"(, ביטוחי נותן השירותים"( על כל תנאיו )להלן: "שור עריכת ביטוחיםאי)להלן: " 1א'כנספח 
וזאת במשך כל תקופת ההסכם, כולל עד גמר תקופת הבדק ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, 

 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -למשך תקופה שלא תפחת מ

זה, והוא מתחייב, בין נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח  .2
היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי נותן 
השירותים תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

י לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כד 1ההסכם, ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף 
לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון אישורים על תשלומי 
הפרמיה. נותן השירותים יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי נותן 

 השירותים. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב נותן השירותים להמציא למכון, בסמוך למועד  .3
הול והפיקוח עפ"י הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי נותן תחילת מתן שירותי הני

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

לת מתן השירותים על ידו, ואולם אי כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתח
 המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי נותן השירותים כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  .4
י לשחרר את נותן שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כד

השירותים מחובתו לשפות ו/או לפצות את המכון ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שנותן 
 השירותים אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

יום לאחר מועד תום תקופת ביטוחי נותן השירותים, מתחייב נותן השירותים  7 -לא יאוחר מ .5
ישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד בידי המכון את א

להפקיד את אישור עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות 
על פי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב נותן השירותים להמשיך ולהמציא את 

 לעיל(.  1בסעיף  אישור הביטוח  לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות

רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי נותן  יהיההמכון  .6
השירותים כאמור לעיל, ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או 

זה. הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם 
נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט 
לעיל אינן מטילות על המכון ו/או מי מטעמן כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים 
נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 

ובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מכל ח
וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת 

 הביטוחים ובין אם לאו. 

טוחים מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת בי .7
הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו 
לפי הסכם זה. על נותן השירותים לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
בהתאם. נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

ייה ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים כלפי חברה /או העיר
 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

נותן השירותים פוטר בזה את המכון ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן של הנ"ל מכל אחריות לאובדן  .8
רים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של נותן ו/או נזק שייגרם על ידו לרכושו ו/או לרכוש אח

 השירותים. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.
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ו/או בקשר עם מתן  נותן השירותים מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת .9
סעיף לפיו קבלני  השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות

וזאת למשך כל תקופת התקשרותם בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם,  לאחוזהמשנה יתחייבו 
למען הסר ספק, האחריות לעיל.  1עם נותן השירותים ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על נותן 
 .השירותים

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

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך _____________

 לכבוד

 מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט

 "( מכון וינגייט" להלן)
 

 42902מכון וינגייט, נתניה כתובת 
      

 

  א.ג.נ,
 
 

)להלן: "נותן השירותים"( בין                      ................... ח.פ.הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
היתר, בקשר עם מתן שירותי________________________________  לרבות פיקוח עליון וצמוד וכן 

ו/או המבנה"  ,  ___________ )להלן בהתאמה: "המתחםשירותים נלווים כמפורט בהסכם מיום 
 "ההסכם"(. -"השירותים" ו

 
"( ערכה תקופת הביטוחהננו לאשר בזאת, כי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "

 חברתנו על שם נותן השירותים,  את הביטוחים המפורטים להלן:
 
 

על פי דין  נותן השירותיםלכיסוי חבות  :כלפי צד שלישי אחריות פוליסה מס'......................לביטוח      .1
בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או כל אדם הפועל מטעמו ועבורו( אחריות בגין כולל )

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת ההתקשרות נשוא ההסכם בגבול אחריות שלא 
בסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר לאירוע ו₪  4,000,000יפחת מסך של 

חבות הנובעת מאש, אדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, 
הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני 

בגין  את המכון שפותהביטוח הורחב ליעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. משנה ועובדיהם ותב
לפיו יחשב  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעמו נותן השירותיםלמחדלי ו למעשי ואחריות

   הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 

המבטח את חבות נותן השירותים כלפי עובדיו ו/או ידים : פוליסה מס'.................לביטוח חבות מעב      .2
ידו במתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות -כל המועסקים על

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או 1980 –למוצרים פגומים, התש"ם 
לתובע ולאירוע ₪  20,000,000השירותים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של מחלה תוך כדי ועקב מתן 

ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה 
ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את המכון היה וייחשב למעבידם של עובדי ו/או 

 שירותים.מועסקי נותן ה
 

בשל תביעה : לכיסוי חבות נותן השירותים על פי דין פוליסה מס'..................לביטוח אחריות מקצועית .3
)_________( בגין מעשה ו/או ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח ולאחר המועד למפרע 

מחדל או השמטה של נותן מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, 
או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי /השירותים, מנהליו, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו

₪  2,000,000ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות או  ברתנובמקרה שהביטוח בחלאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. 

 6לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר 

כל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב ל
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תקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לשפות את המכון בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים 
ו/או מי מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן שימוש/עיכוב, אובדן  מיחידי המבוטח. הביטוח הניתן
מסמכים ושחזור מסמכים, אי יושר עובדים ומנהלים, חריגה מסמכות, נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק 

 פיזי לגוף או לרכוש. 
 

 :הוראות כלליות לכל הפוליסות
 

הפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המכון ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם או גוף שהמבוטח  .1
 התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודה, סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .2
 המפורטות לעיל. 

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המכון ו/או  .3
 ביטוחים אלה.לטובתו וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף 

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .4
 יום מראש.  30מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות, אך לא  .5
י מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא תפגע בזכויותיו של מוגבל, א

 המכון לקבלת שיפוי. 

או  2013מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות נותן השירותים, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט  .6
 כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

 מכון" כוללת עובדים ו/או מנהלים של הנ"להגדרת "ה

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

 

 

 בכבוד רב           

 

 חברה לביטוח בע"מ___________


