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  הסכם

  2019לשנת ____ ___  בחודש  ביוםתל אביב שנערך ונחתם ב

 

 המכון הלאומי לספורטמכון וינגייט  : בין
 שכתובתו מכון וינגייט, נתניה

 "(מכון וינגייט"" או  המכון")

 

 מצד אחד  

   

 ________, ח.פ. _________ :ובין

 מרחוב _______________

 1"(החברה)"

 

 מצד שני  

   

ספורט  לרפואתוהמכון פרסם מכרז פומבי לנותן שירותי ביוסטטיסטיקאי למרכז  ואילה
 ;"(ההזמנהומחקר )"

 "(ההצעהבמענה להזמנה נותן השירותים הגיש את הצעתו )"              והואיל         
בהזמנה, , כמפורט הים בתחום הביו סטטיסטיקשירות מהחברהמבקש לקבל  המכוןו   והואיל             

  "(;השירותיםלהסכם זה )" נספח אהשירותים המפורטת ב תולכובת בהסכם זה,

"( היא חברה אשר נותן השירותיםבבעלותו של _________________ )" והחברה והואיל
והיא , ההביו סטטיסטיקבתחום היא מומחית מקצועית  נותן השירותיםבאמצעות 

מבלי שיתקיימו בין הצדדים דנן יחסי עובד מעוניינת לספק למכון את השירותים, 
 ; הסכם זה להוראותבהתאם הכל ו ,ומעביד

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

  

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר,

 כללי .1

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

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

 מהות ההתקשרות  .2

 נספחבבהזמנה  המפורטים השירותיםאת תספק למכון  נותן השירותים באמצעות החברה .2.1
מתן תהא אחראית על  החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הסכם זה להוראות בהתאם א

 . "(המכרזלמרכז לרפואת ספורט ומחקר של המכון )" ההביו סטטיסטיקשירותי 

 נותן השירותיםכי השירותים יינתנו באופן אישי ובלעדי על ידי מתחייבת  החברה .2.2
 ובאמצעותו בלבד. 

                                                 
 במקרה שהשירותים יסופקו באמצעות יחיד שאינו חברה, ייערכו בהסכם השינויים המחויבים מכך.  1
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זו של  הזה נעשית בהתבסס על התחייבות  בהסכם הכי התקשרות המכון עמ לחברהידוע 

  .נותן השירותים את להעסיק החברה

 החברההצהרות  .3

 :כדלקמן מצהירה החברה

הידע, המיומנות, האמצעים, היכולת, כוח האדם וכל שאר האמצעים הנדרשים  תעלכי היא ב .3.1
 .במלואן ובמועדןועל פי כל דין   על פי הסכם זה הלשם ביצוע מלוא התחייבויותי

בסתירה לכל דין ו/או חוזה ו/או הגבלה עומדים בהסכם זה וביצועו אינם  ההתקשרותכי  .3.2
 אחרת כלשהי.

 החברה התחייבויות .4

 כדלקמן:מתחייבת בזאת  החברה

 ובמסירות.  יעילותבמקצועיות, , בנאמנותהשירותים לבצע את  .4.1

  :הבא הפירוט פי עלאת השירותים  לספק .4.2

 ווכל גורם שימונה על יד המכוןלפעול בביצוע השירותים על פי הסכם זה, בתיאום מלא עם  .4.3
 ונהלי העבודה סדרי, הכלליות וההוראות ההנחיותהבלעדי, ועל פי  ועל פי שיקול דעת

  .מעת לעת יעודכנו שאלה כפי, ובמרכז במכון הנהוגים העבודה

דין אשר יהיו בתוקף מעת לעת בקשר עם השירותים הוראות המלא אחר כל כי היא ת .4.4
 .כמפורט בהסכם זה

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

נקוט אמצעי זהירות מירביים, על מנת למנוע כל נזק, ת החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.6
 , או לצדדים שלישיים.ו, מי מטעמו, מנהליומכון, עובדיפגיעה או הפסד ל

לבין  המצא במצב של ניגוד עניינים בין פעילויותיתא ל החברהבמשך כל תקופת הסכם זה,  .4.7
בכל מקרה של חשש לניגוד  מכוןדווח מיידית לתא ילפי הוראות הסכם זה וה התפקידי

 עניינים כאמור.

 צהרות והתחייבויות המכוןה .5

 :כדלקמן מצהיר המכון

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

 התמורה .6

, כאמור המכון רצוןביצוע השירותים לשביעות ו החברהשל  התמורת מילוי כל התחייבויותי .6.1
 ב בנספח כמפורטתמורה  ,במשך תקופת ההסכם החבל תשולם ,בהסכם זה ובנספחיו

 ."(התמורה)" זה הסכםל המצורף

שירותים זה יהווה תשלום מלא, סופי ומוחלט בגין ה 6 ל פי סעיףע לחברהתשלום התמורה  .6.2
 לתשלומים נוספים. תהיה זכאיתלא  והחברה, החברהשל ה ומילוי כלל התחייבויותי

 

 וסיומה תקופת ההסכם .7

 ליום עד קרי, חודשים( 12) עשר שנים___, ויימשך _____לתוקפו ביום _הסכם זה ייכנס  .7.1
 "(. הראשונה ההסכם תקופת______________ )"
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ההתקשרות בתקופה נוספת של שנים  למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת 

 תקופת" –כל אחת מהתקופות, לפי העניין הארכות ) (2) שתי( חודשים כל אחת ועד 12) עשר
"( ההסכם תקופת" –ה, אם תהייה "; תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכההארכה

, ארכהה תתקופכל ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או  30, בהודעה בכתב ומראש של עד 
 . לפי העניין

את ההסכם לסיומו בכל עת, צד יהיה רשאי להביא  כל לאחר תקופת ההסכם הראשונה, .7.2
תקופת ) )שישים( יום מראש 60ובלבד שמסר לצד האחר הודעה מוקדמת של לפחות 

 (. ההודעה"

למלא  החברהבכתב, במשך תקופת ההודעה תמשיך  לחברהודיע המכון אחרת הלמעט אם  .7.3
באופן סדיר את תפקידיה והתחייבויותיה במלואן כמפורט בהסכם זה, ותעשה את כל 

 המכוןו במידהמובהר כי על כך.  הל ורההמכון ישלכל מי  התפקידי לסייע בהעברת הדרוש
כפוף להמשך  יהיהיתור כאמור ובתקופת ההודעה, הו החברה של םשירותיהוותר על מתן י

 ( בגין תקופת ההודעה.6 בסעיף)כמפורט  התמורהתשלום 

יא הסכם זה לידי סיום לאלתר, בהודעה בכתב להב רשאי המכוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.4
תהיה זכות, טענה, או תביעה כלשהי בקשר לכך  שלחברה או מי מטעמה, מבלי לצד השני

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

 נהבהסכם זה, ולא תיק נההתחייבות או הצהרה שנתבאופן מהותי,  ההפר החברה .7.4.1
 ;המכוןלכך בכתב על ידי  ה( ימים מיום שנדרש14) ארבעה עשראת ההפרה תוך 

את ההפרה תוך  נהולא תיק הפרה יסודית של תנאי מתנאי הסכם זה ההפר החברה .7.4.2
 ;המכוןלכך בכתב על ידי  ה( ימים מיום שנדרש14) ארבע עשר

, אשר לא בוטל הו אחר נגדכונס נכסים, או ננקט הליך דומה א לחברהאם מונה  .7.4.3
 ( יום;30בתוך שלושים )

  .הואשם בעבירה פלילית שיש עמה קלוןאו מי מטעמה  החברה .7.4.4

צבור ת לא החברהלמען הסר כל ספק, במקרה שההסכם יסתיים, ו לעיל מהאמור לגרוע מבלי .7.5
שלם ישל המכון בכתב ומראש והמכון  וכל זכאות נוספת לתמורה או הוצאות ללא הסכמת

 אשר לא נפרעה עד לתאריך סיום ההסכם.  הל האת התמורה המגיע לחברה

  אחריות .8

באופן בלעדי לכל נזק או אבדן או חבלה או תאונה או הפסד מכל  תאחראי  החברה תהיה .8.1
את  ה"(, לרבות נזקי גוף או רכוש, שיגרמו לכל צד שלישי אשר יקבל ממנהנזקסוג שהוא )"

או צד שלישי ולרבות המכון או מי  נותן השירותים(ה )לרבות השירותים בפועל או עובדי
 מטעמו. 

כיסוי ביטוחי הכולל ביטוח אובדן כושר עבודה, זקנה, נכות  היש למתחייבת כי  החברה .8.2
וכי הפוליסה תהיה בתוקף במהלך כל תקופת  נותן השירותיםעבור ומוות )חו"ח( 

  ההתקשרות בין הצדדים.

בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה  הישא לבדתכי  תומתחייב המצהיר החברה .8.3
, בין עפ"י דין ובין עפ"י נוהג, לרבות נותן השירותיםעל אחרים, החלים ו/או שיחולו 

תשלומים למוסד לביטוח לאומי, לביטוח פנסיוני, למס הכנסה וכל יתר הזכויות 
 הסוציאליות.

על קיום התחייבויותיה  תציג למכון אישורים מתאימים חברההלבקשת המכון מעת לעת,  .8.4
 לפי סעיף זה. 

 מעביד-נותן שירותים; אי תחולת יחסי עובד-יחסי מזמין .9



 -   4   -  
שירותים עצמאי ואינו  נותןמזמין לבין  ןהצדדים מצהירים כי הסכם זה הינו הסכם בי .9.1

נה, שירותים עצמאי וכי בי נותן אכי הי המצהיר החברהמהווה חוזה עבודה לכל דבר ועניין. 
לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחסי  המכוןלבין מי מטעמה או  רותיםנותן השיבין 

כל טענה או  ההרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא וכי אין ולא תהא ל
 בקשר לעניין זה. המכוןזכות תביעה איזושהי כלפי 

אין ולא יהיו בין ולפיכך  קבלן עצמאי -הנם יחסי מזמין  החברהלבין המכון  היחסים בין .9.2
שום חבות שחב  נותן השירותיםכלפי חוב ילא , והמכון יחסי עובד מעביד החברהלבין  המכון

עסק  תומנהל מתמקיי החברהכי  נותן השירותיםים החברה ומעביד לעובד. לעניין זה מצהיר
נותן החברה ותיקים ברשויות המס ובמוסד לביטוח לאומי.  תבנפרד מעסק המכון, ובעל

או לשאת באחריות לתשלום כל מס או היטל, לרבות  םלשלם בעצמ יםמתחייב ותיםהשיר
לשפות את המכון  יםמתחייב נותן השירותיםהחברה ותשלומי ביטוח לאומי, עפ"י כל דין. 

על כל דרישה או טענה או צו או הוראה של כל רשות מרשויות המדינה בגין תשלומי מס כל 
, ביטוח פנסיוני מקיף םבזאת לערוך על חשבונ יםיבמתחי נותן השירותים והחברהשהם. 

הכולל רכיב של תגמולים, של נכות )או אובדן כושר עבודה( ושל פיצויי פיטורים, שלא יפחת 
מן הכיסויים ושיעורי ההפרשה הקבועים בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, או כל 

 דעתם הבלעדיאיו יהיו לפי שיקול צו או חוק שיחליף אותו. סוג הביטוח הפנסיוני ויתר תנ
הבלעדית ואין באמור בסעיף זה כדי להטיל על  םובאחריות נותן השירותיםהחברה ושל 

המכון כל אחריות או חובה ביחס לכך. הביטוח הפנסיוני וההפרשות אליו יהיו בתוקף לכל 
 הפחות למשך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

 נותן -לחברה הוראות לתת או/ו לבקר או/ו לפקח מכוןל ישש זכות הצדדים מצהירים כי כל .9.3
 בה ואין, זה הסכם פי על החברה התחייבויות ביצוע להבטיח אמצעי אלא אינה, השירותים

 .החברה לבין החברה בין מעביד עובד יחסי ליצור כדי

מי  ו/או כלפי מכוןאין ולא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי ה לחברהמוסכם בזה כי  .9.4
 והיא תהיה מנועהשעילתן ביחסי עובד מעביד, כביכול, ו/או בסיומם  מיחידיו ו/או מי מטעמו

 .מכוןמהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד ה

החברה כי  נלקחה בחשבון העובדה לחברהבחישוב התמורה מוסכם בזה בין הצדדים כי  .9.5
לבין המכון יחסי עובד  ן מי מהםהמכון ולא קיימים בי יעובד אינם נותן השירותיםו/או 

  מעביד.

המכון ו/או מי ש יידרכי אם  תומתחייב המצהיר החברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,  .9.6
על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או  נותן השירותיםהחברה ו/או על ידי מטעמו 

הפסקתם ו/או ו/או עלות כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד מעביד כביכול, ו/או מ
את  החברהשפה תתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות כלשהם כאמור, אזי  המכוןאם יחולו על 

, בגין כל תשלום המכוןהראשונה של דרישתו באופן מלא, מיד עם  המכון וכל אחד מיחידיו
כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם ממנו ידרש תו/או  המכוןו/או הוצאה ו/או עלות שיחולו על 

בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. או מי מיחידיו /למכון ו
על פי הוראות חוזה זה, אשר  החברהמאת למכון סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע 

 .לחברהרשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה  המכון
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ו יחסי עובד מעביד בין כי התקיימכלשהו אם חרף האמור לעיל יקבע בידי פורום מוסמך  .9.7

התמורה  )א( אזי תחולנה ההוראות הבאות: ,ו/או החברהנותן השירותים המכון לבין 
מהתמורה  60%תופחת ותעמוד על שיעור כולל ומצטבר של  לחברההכוללת ששולמה 

תופחת בהתאמה, בערכים ריאליים בשיעור  לחברההכוללת ששולמה; )ב( התמורה ששולמה 
ימים  14בתוך למכון, להשיב  תמתחייב החברה הקבוע בסעיף דלעיל, רטרואקטיבית; )ג(

מהתמורה  40%ביתר, דהיינו,  הבכתב, את כל הכספים שקיבלדרישתו ממועד קבלת 
מדה , בצירוף הפרשי הצמתן השירותים למכוןלאורך כל תקופת ל ידי המכון ע הששולמה ל

וזאת בצירוף מע"מ  ,ועד להשבתם בפועלל ידי המכון למדד וריבית כדין, ממועד תשלומם ע
 נותן השירותיםמעמדה של החברה ו/או בשל קביעת  למכון נהגרמתובצירוף כל ההוצאות ש

 יהא זכאי המכוןכתוצאה מכך, והמכון  ובשל כל חבות שתחול על ,כעובד םאו מי מטעמ
 והבלעדי, כנגד כל סכום שיגיע ממנ וכל חלק מהם לפי שיקול דעתלקזז סכומים אלה ו/או 

 . ו/או למי מטעמם לנותן השירותיםלחברה ו/או 

 זה יחולו גם לאחר תום תקופת הסכם זה או סיומו, מכל סיבה שהיא.  9 הוראות סעיף .9.8

 ודיותס .10

לקבל מידע וחומרים מסוימים שהם  יםעשוי או/ו השקיבל"( מאשרת הצד המקבל)"החברה  .10.1
. מידע וחומרים ולפעילותו"( הצד המגלהמכון )"סודיים או פרטיים בטיבם בקשר ל

 ".מידע סודיכאמורים ייקראו להלן: "

" יכלול כל נתון טכני, כספי, עסקי, שיווקי, של מכירות או אחר לרבות, מידע סודיהמונח " .10.2
פרטים אישיים של לקוחות , קיימים ולקוחות פוטנציאליים , רשימת לקוחותרק לא אך

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

מידע הסודי שנמסר ה, בקשר עם ואו כל צד שלישי לפי בקשת ו, הקשורים אליועל ידי עובדי
הבאים לידי ביטוי בדו"חות, לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע  המקבל לצד

רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם מוחשי ובין 
האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן לא יהיה בגדר "מידע סודי" לצורך  למרותאם לאו. 

מנחלת או נעשה חלק  המקבל לצדהסכם זה: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו 
זה; )ב(  הסכםעל פי  קבלהמ הצדשלא עקב הפרת התחייבות  המקבל לצדהכלל לאחר גילויו 

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

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

 .המקבל הצד ידי על

וגם כל איש או ישות  הצד המקבלמניות של -" פירושו כל דירקטור, מנהל או בעלקשורים"
צד , בין במישרין ובין בעקיפין; ו"הצד המקבלהשולט או נשלט או בשליטה משותפת של 

משנה או כל יחיד או -" פירושו לרבות, אך לא רק, כל נציג, סוכן, ספק, יועץ, קבלןשלישי
 .ואו מטעמהצד המקבל ישות הפועל עבור 

, לצד שלישי כלשהוא גלה כל מידע סודיישמור על סודיות המידע הסודי, ולא הצד המקבל י .10.3
עשה שימוש בכל מידע סודי למטרה כלשהי, בין אם עסקית ובין אם לאו, אלא ככל יולא 

 לפי הסכם זה.  והנדרש לצורך קיום התחייבויותי

 מתחייב כדלקמן:הצד מקבל מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על פי דין,  .10.4

הראשונה בכתב של  ושהיא או מיד עם דרישת כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה .10.4.1
יחדל לעשות כל שימוש  ווכל מי מטעמ צד המקבל, לפי המוקדם, ההצד המגלה

, ישמיד את כל המידע וכל עותק הצד המגלה ויחזיר או, אם הורה להסודי ובמידע 
 . וממנו המצוי ברשות
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גילוי  , בכתב, על כל חובתצד המגלהל בהקדם האפשרייודיע מקבל כי הצד ה .10.4.2

, 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 מעתהצד המגלהיפעלו בהתאם להנחיות  ווכל מי מטעמ צד המקבלכי ה .10.4.3
מהצד המקבל תהא זכות לדרוש באופן סביר  לצד המגלהלעת, בכל הקשור למידע. 

וכל מי הצד המקבל לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור לשימוש  ווכל מי מטעמ
 על פי סעיף זה. ווקיום התחייבויותי הצד המגלהשנמסר לו מהסודי במידע  ומטעמ

יות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק לסוד וכל הפרה של התחייבויותיהצד המקבל מאשר ש .10.5
האמורות לפי סעיף  ואת התחייבויותיהצד המקבל פר יולפיכך, אם   לצד המגלההפיך -בלתי

מיידי ו/או זכאי לתבוע צו מניעה זמני  ואו מי מטעמ ה הצד המגלהזה, כולן או חלקן, יהי 9
, וזאת מבלי לגרוע מכל תביעה או עילה ו, או מי מטעמהצד המקבלאו כל סעד אחר כנגד ו/

  .הצד המקבלכנגד  ומאו מי מטע צד המגלהאחרת העומדת ל

, בדיוק על פי הקבוע זה 10כמפורט בסעיף  כלשהילא יקיים התחייבות  הצד המקבלאם  .10.6
 1,000בסך של מוסכם ללא הוכחת נזק  לצד המגלה פיצוי הצד המקבלזה, ישלם  10בסעיף 

מצהיר בזאת, כי  הצד המקבל"(. המוסכם הפיצויכל אי קיום כזה, בנפרד )" בגין )אלף( ש"ח
הצד הפיצוי המוסכם הנו הנזק שניתן באופן סביר לצפותו במועד החתימה על הסכם זה. 

  .הצד המגלההראשונה של  ומיד עם דרישתישלם את הפיצוי המוסכם  המקבל

 .זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה 10 האמור בסעיף .10.7

  שימוש בשםקניין רוחני ו .11

או "המרכז  או מי מטעמה לא יהיו רשאים להשתמש בפרסומים בשם "מכון וינגייט"החברה  .11.1
, אלא ברשות בכתב ומראש מאת המכון, ובכפוף לתנאים שיקבע לרפואת ספורט ומחקר"
 ול דעתו. המכון מעת לעת לפי שיק

אין באמור בהסכם זה או בביצוע השירותים על פיו, כדי לשנות או לגרוע מכל זכות קניין  .11.2
 רוחני שהייתה למי מהצדדים קודם להסכם זה. 

 שונות .12

החברה  ., על פי כל דיןה, ככל שנתונה להבזה על כל זכות עיכבון הנתונה למוותרת החברה  .12.1
בזאת  תא מוותרי, והמהמרכז הסלק ידת, המכוןהראשונה של  הכי מיד עם דרישת תמתחייב
 .המכוןכלפי  בוא בטענת עיכבוןתכי לא  הומצהיר

הא י המכוןעל פי הסכם זה.  האו חיובי המחה לצד שלישי כלשהו את זכויותיתלא החברה  .12.2
רשאית להעביר את זכויותיה או חובותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, 

  .על פי הסכם זה החברהשל  ה, ובלבד שלא תיפגענה זכויותיהחברהמאת ללא נטילת רשות 

הסכם זה ונספחיו מבטאים את ההסכם המלא שבין הצדדים וכל הסדרים, מצגים, מכתבים  .12.3
או הבנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, יהיו חסרי תוקף. כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב 

 ובחתימת הצדדים.

אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי בהסכם היא בלתי אכיפה, בלתי  .12.4
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 לפי  או תוחלף בהוראה אחרת המשקפת את
 מגבלות הדין בעניין. 

שום התנהגות על ידי מי מן הצדדים לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה,  .12.5
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
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 .הסכם זה אינו מהווה הסכם לטובת צד שלישי .12.6

על הסכם זה יחולו חוקי ודיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם כל  .12.7
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 יודיע כתובות הצדדים  .12.8
צד לפי הוראות הסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת אחד הצדדים תיחשב 

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

 – מסירה אישיתשהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; ואם נמסרה ב
 ביום העסקים שלמחרת יום מסירתה.

הסכם זה יכול שייחתם על דף אחד הכולל את חתימות הצדדים כולם, ויכול שייחתם על  .12.9
 יחד חתימה תקפה של הצדדים עליו.דפים נפרדים אשר יצורפו להסכם זה ויהוו ב

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד החתום לעיל:

 
 

 
______________________  _________________ 

 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט
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 ספח אנ

 תכולת השירותים

 

 את השירותים הבאים:  למכוןאחראית לספק  החברהבמסגרת תפקידה תהיה 

 להזמנה. 2כלל השירותים כמפורט בסעיף  .1

-, ובלבד שהמרכז לרפואת ספורטכ"ל המכון או מנהל מנל ידי תחומים נוספים כפי שייקבעו בכתב ע .2
ההזמנה  על פי החברה השירותים על ידי)א( מדובר בתחומים הנדרשים באופן סביר מעצם ביצוע 

עלויות או הוצאות  החברהכדי להטיל על  החברה)ב( אין בהפקדת תחומים כאמור על  ;הסכם זהו
נוספות או בהכבדה בלתי סבירה על מתן השירות ביתר התחומים עליהם מופקדת או משמעותיות 

 פי הסכם זה. על החברהתופקד 
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 ב ספחנ

 התמורה
 

(, לא אחת עשרה אלף ושלושים שקלים חדשים) ₪ 11,030בגין השירותים היא   החודשיתהתמורה  .1
 כולל מע"מ. 

מיום  45התמורה תשולם לחברה בתנאי שוטף +  ימציא למכון חשבונית מס כחוק. נותן השירותים .2
 המצאת החשבונית.

 

 

 


