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 2018, ______לחודש  ____ ביום שנערך ונחתם

 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט :  בין

 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה 

       ("המכון")   

 ;מצד אחד
 

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

 ________ –שכתובתו 
 .מצד שני                     "(המבקר)" 

 

חוק הביקורת על פי הוראות על פי כל דין, ובכלל זה ביקורת פנים מבקש לקבל שירותי  והמכון :הואיל
 2017-תשע"זחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, ו 1992 –הפנימית, התשנ"ב 

  ;(" בהתאמההשירותים"-ו "חוק מכון וינגייט, ""חוק הביקורת הפנימית)"

 "(, התאגיד)" המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(ו  והואיל
 להסכם זהנספח א כ ם, המצורףשירותילמתן הלקבלת הצעות הזמנה להציע הצעות פרסם 

 ;  "(ההזמנה)"

נספח ב , המצורפת כהמבקרבהצעת של התאגיד , בחרה ועדת המכרזים ההזמנהולאחר הליך  והואיל 
 "(;ההצעהלהסכם זה )"

כמפורט ו, כהגדרתם בהזמנהם שירותיאת השיספק לו  מבקרוהמכון מעוניין להתקשר עם   והואיל
 בהסכם זה;

 ;ומומחיות בתחום השירותים, כהגדרתם להלן ןמצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיו המבקרו  והואיל

בקשר  ותוברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדי 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
 "(.ההסכםהם חלק בלתי נפרד ממנו )"

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

דרו , או כפי שהוגבהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדם .1.1
 .בהזמנה, אם הוגדרו

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה  .1.4
 במשמע וכן להיפך.
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 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .1.1
 . הזמנה, יגבר האמור בובין ההצעההזמנה במקרה של סתירה בין ה

לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה מבלי  .1.1
הפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינוי ועדכון 
לנספחים יהא כפוף לאישורם מראש ובכתב של הצדדים, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה או 

 בנספח הרלבנטי.

 תנאי מתלה .2

המכון, בהתאם להוראות חוק  מועצתכניסתו של הסכם זה לתוקף הוא אישור מינוי המבקר בתנאי ל
 יום ממועד חתימת הצדדים על ההסכם.  10מכון וינגייט, בתוך 

 השירותים .1

בהתאם , "(השירותים)" בפרק ד להזמנהכמפורט  את השירותים יספק למכון המבקר .1.1
  .להנחיות המכון

נציג באמצעות  ,בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית את השירותיםיעניק  המבקר .1.2
מבקר שהוצג למכון במסגרת ההצעה, אלא אם כן אישר המכון מראש ובכתב את החלפת ה

 להלן.  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., בהתאם להוראות סעיף מבקרנציג ה

תוך שימוש  ובאופן אישי  ברמה מקצועית גבוההשהשירותים יינתנו מתחייב  המבקר .1.1
יהיה רשאי להסתייע בעובדים  המבקרבידע באופן אישי. על אף האמור לעיל, ובמיומנות 

הנדרשות בהתאם לכל דין, והכל  , אשר להם הכשירות וההסמכותמבקרנציג הנוספים, מלבד 
 .מבקרנציג המתחת הפיקוח של 

חוק הביקורת ו חוק מכון וינגייט השירותים יבוצעו על ידי בהתאם להוראות כל דין לרבות .1.4
הפנימית. כמו כן השירותים יבוצעו בהתאם להנחיות המקצועיות והתקנים המקצועיים 

ים הפנימיים המבקרנת ישראל או איגוד לביקורת פנימית כפי שפורסמו ויפורסמו על ידי מדי
 ישראל. 

 המבקרהצהרות והתחייבויות  .4

 כדלקמן: המכוןמצהיר ומתחייב בפני  המבקרמבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, 

 אינו מאוגד, הוא המבקר, אם או המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל חברה פרטית הוא .4.1
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. 

או מי  המבקר, לא יימצא המבקרבמהלך כל תקופת הסכם זה ומתן השירותים על ידי כי  .4.2
מטעמו במצב של ניגוד עניינים עם קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה. נתגלה ניגוד עניינים 

בכתב למכון מיד עם היוודע לו דבר ניגוד העניינים ויפעל להסרתו  המבקרכאמור, יודיע על כך 
 ימים ממועד ההודעה כאמור, יהא המכון זכאי לבטל 7לא הוסר ניגוד העניינים תוך לאלתר. 

    את ההסכם בהודעה בכתב אשר תכנס לתוקפה באופן מיידי.

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו,  .4.1
 . זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו להתקשרותו בהסכם

ותו שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, או הסכם, לניהול פעיליהוא בעל כל הר .4.4
, והם יהיו ברשותו מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם לרבות העסקית בכלל,

 .לכל תקופת ההסכם

 הוא זמין באופן מלא לספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים שיקבע המכון.  .4.1
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הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במקצועיות, באיכות גבוהה, ביושר ובנאמנות,  .4.1
ב יכולתו וישקיע את מירב המאמצים, תוך ניצול מלוא מיומנותו, מומחיותו, כישוריו כמיט

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

הוא קיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות שביקש בקשר למתן השירותים, וכי בחן את  .4.7
כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הכל כמפורט בהסכם 

 זה על נספחיו. 

ובזמנה, בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה  השירותיםאת  יספק המבקר .4.8
או מי מטעמו, כפי שיהיו מעת לעת, כל זאת מבלי לפגוע באחריותו  המכון ובהתאם להנחיות

 .המבקרהכוללת של 

בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה  המכוןישתף פעולה עם  המבקר .4.9
, ככל המכוןבאופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי  המכוןויעמוד לרשות 
 או מי מטעמו. המכוןשיידרש, מאת 

המכון הסמיך , אלא המכון, לא יתחייבו ולא יציגו כל מצג שהוא בשם ומי מטעמו המבקר .4.10
 .מראש במפורש ובכתבאותם לכך 

המבקר יודיע מיידית למכון על כל שינוי המשפיע או עשוי להשפיע על עמידת המבקר בתנאי  .4.11
 הסף של ההזמנה. 

 נציג המבקר .1

שהציג למכון במסגרת בקר נציג המיעניק את השירותים למכון אך ורק באמצעות  המבקר .1.1
 תנאי זה הוא תנאי יסודי בהסכם.  .הצעתו

 במתן השירותים, יאושר ע"י המכון מראש ובכתב.למבקר כל איש צוות נוסף אשר יסייע  .1.2

למכון הזכות לדרוש בכפוף להוראות חוק הביקורת הפנימית, במקרה שהמבקר הוא תאגיד,  .1.1
, נציג המבקר או איש צוות אחר הפועל מטעם המבקר בהתאם להוראות הסכם זההחלפת 

. אין המכון הזמנהעל פי החלופי המתאים לדרישות המכון נציג או איש צוות יציע  המבקרו
, והוא רשאי לסיים לאלתר את ההתקשרות עם הנציג או איש הצוות החלופיחייב לקבל את 

 ם המכון לא אישר את הנציג או איש הצוות החלופי. , אהמבקר

, יהיו כפופים להוראותיו ותנאיו, שירותים למכוןאת שיספקו אנשי הצוות מטעם המבקר כלל  .1.4
. מבלי לצורך מתן ייעוץ למכוןשכר אותם  המבקרובין אם  המבקרבין אם הם ממשרדו של 

ואנשי נציג המבקר יהיה אחראי כל הפעולות והמחדלים של  המבקרלגרוע מהאמור לעיל, 
 הצוות מטעמו. 

  ותוקפו תקופת ההסכם .1

עשרים וארבעה  למשך ויישאר בתוקף, על ידי המכון הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו .1.1
חודשים נוספים,  24למכון האופציה להאריך את ההסכם בפרק זמן נוסף של עד  .( חודשים24)

 יום מראש למבקר. 10בכפוף להודעה של 

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן  ,המכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .1.2
 :באופן מיידי לבטל את ההסכם רשאי המכון יהא ,המקרים הבאים

  הסכם הפרה יסודית.את ההפר  המבקרשבכל מקרה  .1.2.1

את  ןהסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ההפר  המבקרבכל מקרה ש .1.2.2
 לעשות כן. המכוןבו נדרש בידי  ימים מהמועד  14בתוך  ,ההפרה
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 הואשם בביצוע עבירה פלילית. המבקר .1.2.1

על פי  מכוןלא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע ל ,המכוןעל ידי  ,הפסקת ההתקשרות כאמור .1.1
 דין.לפי ההסכם או 

   התמורה .7

 ולפי ההצעה לפי הסכם זה המבקרהתחייבויות הבהתאם למלוא  ,תמורת ביצוע השירותים .7.1
 לשעה₪ ____________  סך של למבקר המכוןשלם , יהמכוןהמלאה של  לשביעות רצונו

 "(.התמורהכדין )" בשיעורו כולל מע"מ, [יושלם לפי ההצעה הזוכה]

. התמורה תשולם שעות מתן השירותיםהמבקר יגיש למכון חשבון מידי חודש ובו פירוט  .7.2
ימים מיום אישור החשבון על ידי המכון. המבקר ימציא  למכון חשבונית מס  10למבקר  תוך 

 כחוק.

על פי הסכם  המבקרקיום כל התחייבויותיו של  תמורתוהסופי  מלאהתמורה היא המחיר ה .7.1
באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם והיא לא  השירותיםע זה, ביצו בכללוזה, 

, מעבר למפורט בסעיף זה לעיל ףנוס שלוםכל ת למבקרשולם ילא  משום סיבה שהיא.תשתנה 
לוא התחייבויותיו על פי מבגין ביצוע  ושא בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו ליי המבקרו

 הסכם זה.

הוצאה, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, בקשר עם קיום או  כל פעולה, עלות .7.4
 המכוןעל פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, בהסכם זה, כי  המבקרשל התחייבויותיו 

הוצאה הנובעים משינויים או פעולה, עלות, כל . בכלל זה, המבקריישא בהם, יהיו על חשבון 
 בדין או מהצורך לשתף פעולה עם חברות או ספקים אחרים. 

ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים  המבקרשמותנה בכך  למבקרתשלום התמורה  .7.1
על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא 

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

 ביטוח .8

 את ולקיים לערוך המבקר מתחייב, זה כםהסמבלי לגרוע מאחריות המבקר על פי דין ו/או על פי 
המצורף להסכם זה ומהווה  ג כנספח המסומן הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים

 חלק בלתי נפרד ממנו.  

  סודיות .9

עביר בכל דרך שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא יכי ישמור בסוד, וכי לא  מתחייב המבקר .9.1
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 

עם הסכם זה, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין ון וינגייט או עם מכאליו במלואו או בחלקו בקשר 
שהמבקר חייב התחייבות זו לא תחול על מידע  ."(המידע הסודי)" במהלכו ובין לאחר ביצועו

  . להעביר או לגלות בהתאם לחוק הביקורת הפנימית

וכל מי מטעמו יקיימו סדרי אבטחת המידע הנדרשים לצורך הגנה על שלמות  המבקרכי  .9.2
 בפני חשיפה ושימוש או העתקה ללא רשות. הסודי מידע ה, הגנה על הסודי המידע

הוראות בביצוע השירותים, או גורמים נוספים להעסיק עובדים  למבקראם המכון יאשר  .9.1
, ופעולתו שירותיםאו מי מטעמו בביצוע ה המבקרסעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי 

 המבקרלכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי  המבקר תבניגוד להוראות סעיף זה תחייב א
 עצמו. 

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן .10
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בהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין, ומשכך אין באמור  .10.1
או מי מעובדיו  המבקרמעביד בין המכון או מי מטעמו לבין -בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד
 או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו.

לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מי  10.1 אם על אף האמור בסעיף  .10.2
 המבקר, מתחייב םאו מי מטעמ , צוות היועציםמבקר, נציג ההמבקר מטעמו הוא מעבידם של

לשפות את המכון או 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  המבקר .10.1
נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם ובכפוף לכל הסכם, חוזה 

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

 שונות .11

, המכוןעל פי הסכם זה אלא בהסכמת  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ המבקר .11.1
  אשר תינתן מראש ובכתב.

לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא, לרבות  למבקר .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 .11.1
 . 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 .11.4
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד 

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

כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  ,למען הסר כל ספק מוצהר בזאת .11.1
במלואו ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים 

ידי -כל תיקון להסכם זה או שינויו יעשו בכתב, חתום על שנעשו. לפני חתימת הסכם זה, ככל
  כל הצדדים להסכם זה.

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין  .11.1
להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם 

  מחייבים לכל דבר ועניין.זה, אשר יוותרו תקפים ו

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

מסירתה למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה 
שאז תחשב שנתקבלה, במועד  –ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית 

 מסירתה. 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

_______________ _______________ 

 המכון המבקר
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 ביטוח   -ג נספח 

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

להלן: ) 1געריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו והמסומן כנספח 
"(, וזאת במשך כל תקופת ביטוחי המבקר"( על כל תנאיו )להלן: "אישור עריכת ביטוחים"

שנים ממועד סיום  7 -עניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופה שלא תפחת מההסכם, ול
 ההתקשרות. 

המבקר מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  .2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי המבקר תחודשנה 

ורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולעניין מעת לעת, לפי הצ
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע  1אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון  אישורים על תשלומי הפרמיה. המבקר יישא 
 יטוחי המבקר. בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בב

יום לפני  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב המבקר להמציא למכון, לא יאוחר מ .3
מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי המבקר כאמור לעיל 
בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. המבקר מצהיר, כי 

לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי ידוע 
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו 

 של המבקר על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

גרוע בצורה כל שהיא מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי המבקר כדי לצמצם או ל .4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את המבקר מחובתו 
לשפות ו/או לפצות את ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שהמבקר אחראי לו על פי הסכם 

 זה ו/או על פי כל דין. 

מתחייב המבקר להפקיד בידי יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי המבקר,  7 -לא יאוחר מ .5
המכון את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור 
עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין 

ופות ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב המבקר להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח  לתק
 לעיל(.  1נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי המבקר  .6
כאמור לעיל, והמבקר מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

על פי הסכם זה. המבקר מצהיר מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו 
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 הביטוחים נושא אישור עריכת 

ל חובה ו/או הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכ
אחריות שהיא המוטלת על המבקר על פי הסכם זה ו/או על 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 ביטוחים .7
הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המבקר שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם 
זה. המבקר פוטר את המכון ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל בקשר לכל תביעה ו/או 

 טענה ו/או דרישה בקשר עם גבולות האחריות.  

מטעמם של הנ"ל מכל אחריות לאובדן המבקר פוטר בזה את המכון ו/או חברות בנות ו/או מי  .8
ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של המבקר. פטור 

 זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
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 אחרים לרבות קבלני משנה במסגרת /מתכנניםמתחייב, כי בהתקשרותו עם יועצים המבקר .9
הסכם זה, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא 

ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים  /מתכנניםסעיף לפיו היועצים עמם,
אחריות ביטוח ולעניין  המבקרכל תקופת התקשרותם עם  וזאת למשך ביחס לפעילותם

להרחיב את שם המבוטח בביטוחים  הספקלעיל. לחלופין, מתחייב  1מקצועית, כאמור בסעיף 
נה אשר פועלים מטעמו ידו ולכלול את המתכננים ו/או היועצים ו/או קבלני המש-הנערכים על

למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות ו/או בשמו. 
 המבקר. למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת על 

 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1-9רת כל אחת מהוראות סעיפים הפ .11
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 1-גנספח 

 

 אישור עריכת ביטוחים

 

 תאריך _____________

 

 לכבוד

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 "(המכון")

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

      

 

  א.ג.נ,

  

)להלן: "המבקר"( בין היתר,  ......................................... ח.פ.הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
שירותים נלווים כמפורט בהסכם מיום  בקשר עם מתן שירותי ביקורת פנים עבור המכון, לרבות

 "(."ההסכם -לן בהתאמה: "השירותים" ולה)  ___________

"( ערכה תקופת הביטוחכי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "הרינו לאשר בזאת, 
 חברתנו על שם המבקר, בקשר עם מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

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

ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת השירותים בגבול אחריות בסך 
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר  לאירוע₪  2,111,111של 

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 

 הורחב הביטוחביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ות
 מחדלי או/ו מעשי עקב עליו מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין נוסף כמבוטח המכון את לכלול

 עבור בנפרד נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף ובכפוף, מטעמו מי או/ו המבקר
 . שלישי כצד יחשב הרכוש לרבות המכון. המבוטח מיחידי אחד כל

 

כלפי עובדיו במתן  המבקר: המבטח את חבות  מעבידים חבות'.................לביטוח מס פוליסה .2
 "םהתש)נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים,  הנזיקיןהשירותים, על פי פקודת 

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך 1980 –
ולאירוע ביטוחי, ובסה"כ  לתובע₪  21,111,111כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 

 לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק
ויחשב למעבידם של עובדי ו/או  היה המכוןוהעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את 

 .המבקרמועסקי 
 



11 

 

 תביעה בשלעל פי דין  המבקר: לכיסוי חבות  מקצועית אחריות'..................לביטוח מס פוליסה .1
)_________( בגין  למפרע המועד ולאחר הביטוח תקופת במשך לראשונה שתוגש דרישה או/ו

מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או 
, מנהליו, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, המבקרהשמטה של 

ת שלא אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריו
 בחברתנו שהביטוח במקרהובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.  לאירוע₪  2,111,111יפחת מסך של 

 תחול בפוליסה כי, מוסכם, כלשהי מסיבה יחודש לא או פרמיות תשלום אי עקב שלא יבוטל
 וכל בחברתנו הביטוח תוקף פג בו מהמועד חודשים 1 למשך, מוארכת ותביעות נזקים גילוי תקופת
 לכל ייחשב, המוארכת הגילוי תקופת במהלך הודעה תימסר ושעליו הביטוח בתקופת שיארע אירוע
 לכלול מורחב כאמור הביטוח. הביטוח תקופת במהלך ההודעה נמסרה עליו כאירוע ועניין נושא

 מחדלי או/ו מעשי עקב עליו מוטלת להיות שעלולה אחריות בגין בפוליסה נוסף כמבוטח המכון את
 בנפרד נערך כאילו הביטוח נחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף וזאת, מטעמו מי או/ו המבקר

: בדבר מגבלה או/ו סייג מכל חופשי זה בסעיף הניתן הביטוח. המבוטח מיחידי אחד כל עבור
 נזקים, מסמכות חריגה, עובדים יושר אי, מסמכים אובדן, ביטוח מקרה עקב עיכוב/שימוש אובדן

 . לרכוש או לגוף פיזי נזק עקב שאינם פיננסיים
 

 :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, טרם קרות מקרה ביטוח, סעיף זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 את. חריג רשלנות רבתי מבוטל בז .2

 על פיהן.המכון לא תפגע בזכויות  המבקר ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .3

המבקר לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות  .4
 לעיל. 

ו/או המכון בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 לטובתו וכי אנו  מוותרים על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח  .6
 יום מראש.  10מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח לרבות, אך לא  הננו מאשרים בזאת כי .7
מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיו של 

 לקבלת שיפוי. המכון 

 

מהנוסח הידוע כביט נוסחי פוליסות המבקר, למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים 
/מנוביט/פסגה /הראל ביט/מגדלביט/____________  או כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים 

 הנקובים לעיל.

 נוסח הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית: ............

 " כוללות עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.המכון" הגדרות זה אישור לצורך

 

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

 

 

 בכבוד רב           

 

 חברה לביטוח בע"מ___________


