
 

 חתימה וחותמת המציע : ______________

 הסכם

 2020לחודש ______,  ____ שנערך ונחתם ביום

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

 ;מצד אחד        ("וינגייט מכון") 
 

 ]חברת בת של המכון[ מלון הספורט בע"מ –מכון וינגייט   :ובין
 , נתניההמכוןדואר  –שכתובתו 

  ;שנימצד        ("מלון הספורט") 
 

בכל מקום בו נדרשת התייחסות נפרדת למלון  ".המכון" -שני הצדדים יחד  ו)למען הנוחיות ייקרא
. מובהר כי כל הוראות ההסכם יחולו הן על מכון וינגייט והן על מלון הספורט, תופיע זו במפורש

 (., וכל עוד לא צוין אחרת במפורש בהסכם זהלפי הענייןהספורט, ביחד ולחוד, 
 
 

 __________משרד עורכי דין 
 ע.מ. ______________ח.פ./  

 ________ –שכתובתו 
 .יליששמצד                      "(המשרד)" 

 

לקבל שירותים משפטיים ממשרד עו"ד חיצוני, בין היתר בתחומי המשפט המנהלי, בקש מ והמכון :הואיל
  ;( "השירותים"מסחרי, מכרזים, ליטיגציה, דיני חברות ועוד, הכל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו )

 להסכם זה 'נספח אכ המצורפתם, שירותיה לצורך קבלתפרסם הזמנה להציע הצעות והמכון   והואיל
 ;  והמשרד הגיש הצעה בהליך ההזמנה "(ההזמנההליך )"

להסכם זה  ב'נספח , המצורפת כהמשרדבהצעת ולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת המכרזים  והואיל 
 "(;ההצעה)"

בהליך הסכים לספק את השירותים האמורים באמצעות חברי הצוות אותם הציע בהצעתו  המשרדו  והואיל
 ;פי כל דין או חוזה, והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על ההזמנה

בקשר עם  ותוברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם וזכויותיהם ההדדי והואיל
 .באמצעות הסכם זההשירותים 

 הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן: ,אשר על כן הוצהר

 

 ונספחים , פרשנותמבוא .1

פו בעתיד בהסכמת הצדדים המצורפים, המוזכרים או שיצור –המבוא להסכם זה ונספחיו  

 "(.ההסכםהם חלק בלתי נפרד ממנו )" –

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

, או כפי בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדם 
 .שהוגדרו בהזמנה, אם הוגדרו
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

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

 במשמע וכן להיפך.

בהזמנה, בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור  
  לאחר מכן בהסכם, לאחר מכן בהצעה, ולאחר מכן ביתר הנספחים, לפי הסדר הנ"ל.

פניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי הה 

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.

 הגדרות .2

שישמש הן כנציג מכון וינגייט והן כנציג  המכון או מי מטעמו מנכ"ל –" המכון נציג"יהיה זה,  בחוזה
 .מלון הספורט

 ותוקפו  תקופת ההסכם .3

 ארבעים ושמונהויישאר בתוקף למשך הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי המכון,  
 תקופתהאופציה להאריך את ניתנת . למכון "(ראשונהה ההתקשרות תקופת)" חודשים (48)

 , ובלבד שתקופת("תקופת ההארכה") נוספיםזמן  יבפרקההתקשרות הראשונה 
, עובר לתום יום מראש 30חודשים, בכפוף להודעה של  72ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

 .הראשונה או תקופת ההארכה, לפי הענייןתקופת ההתקשרות 

בתקופות ההארכה, ככל שהוארכה תקופת ההתקשרות הראשונה, יחולו כל הוראות  

 ההסכם בשינויים המחויבים.  

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

  הסכם הפרה יסודית.ה אתהפר  שהמשרדבכל מקרה  

את  ןהסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקאת ההפר  שהמשרדבכל מקרה  
 לעשות כן. המכוןבו נדרש בידי ימים מהמועד  14בתוך  ,ההפרה

באם הינו  –מונה למשרד כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  

 קבוע או זמני. –רוק ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פי –תאגיד 

נגד המשרד או מי מבעליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגד מי מהם כתב  
אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש 

 עימה קלון.

 המשרד או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, במעשה שוחד או בכל מעשה מרמה.  
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

הוכח למכון כי המשרד אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה כספית,  

 טכנית או מכל סיבה אחרת. 

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

ם בטר המשרדהמכון יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

יום  60, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של מכל סיבה שהיא ובכל שלב הגיעה לסיומה
 , וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לנמק.משרדמראש ל

כמו כן, יהא המכון רשאי להפסיק את טיפולו של המשרד בעניין מסוים או בעניינים  
עניינים בעצמו או להעבירם מסוימים שנמסרו לו לטיפול, ולהמשיך את הטיפול באותם 

 לאחר.

היה ותסתיים ההתקשרות של המכון עם המשרד, או יופסק טיפול של המשרד בעניין כזה  
או אחר, יעביר המשרד מידע עדכני מלא ומפורט אודות הטיפול בכל עניין בו הופסק הטיפול 

 וכן את כל החומר והמסמכים בעניין זה. 

 המשרדהצהרות והתחייבויות  .4

 מצהיר ומתחייב בפני המכון כדלקמן: המשרדבהסכם זה,  יווהתחייבויות יורוע מהצהרותמבלי לג

 . כי הוא וחברי הצוות מטעמו מורשים על פי כל דין לבצע את השירותים מושא חוזה זה 

, כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים 
וכי הוא בעל כושר ויכולת  , לרבות כוח אדם,האמצעים הדרושים לכךכי עומדים לרשותו כל 

 .   מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן

הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים והדרישות  וודרישותי המכוןבין את צרכי ה כי 
 . ידו לע שיינתנו השירותיםהאלו ניתנים להשגה באמצעות 

, הבין אותם, קיבל ו לרבות הנספחים לוכי הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח 
על פי חוזה זה, התחייבויותיו לצורך  את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו  המכוןמנציג 

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר  המכוןואין לו כל טענה כלפי 

 .ם או לעובדות הקשורות במתן השירותלנתוני

 . שההתקשרות הינה התקשרות שיש בה יחסי אמון מיוחדים בין הצדדיםכי ידוע לו  

עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה המכון התקשר  כי 

 .זה, לעיל ולהלן

יותלה במהלך תקופת כי ככל שרישיונו שלו ו/או של אחד מחברי הצוות יבוטל או  
 למכון. מובהר כי וויפעל בהתאם להנחיותי למכוןההתקשרות, הוא יודע על כך מיידית 
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

לא תהיה כל טענה  משרדולבמקרה שכזה  המשרדתהיה הזכות לסיים את ההתקשרות עם 

 .זו ובזכותבגין שימוש שעשה  המכוןאו תביעה כנגד 

  השירותים .5

 בהתאם"(, השירותיםיספק למכון את השירותים כמפורט בפרק ד להזמנה )" המשרד 
 .המכון להנחיות

לתת למכון כל שירות נוסף ומשלים כפי שיידרש  משרדמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה 

בהסכם זה להלן. למען הסר ספק, מובהר כי  תממנו והכל במסגרת התמורה המפורט
קים, נושאים, משימות ומטלות בשלבי התקדמות שונים, השירותים יכללו גם טיפול בתי

הנמצאים בטיפולו של המשרד הקודם שהעניק שירותים אלה למכון ויועברו לטיפולו של 

המשרד, והמשרד יעשה כל הדרוש על מנת לקבל את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים 
 ה.בתיקים ומשימות אלה, ויטפל בהם כאילו קיבל אותם לטיפולו מלכתחיל

 אופן ביצוע השירותים .6

 .ולשביעות רצונו תולפי דריש למכוןיעניק, באמצעות חברי הצוות, את השירותים  המשרד 

מקצועיות, ביעילות ובדייקנות, מומחיות, בבצע את השירותים מושא חוזה זה בי המשרד 
ובתיאום  המכוןבמקצוע, על פי הנחיותיו של נציג  יםהמקובלוהסטנדרטים לפי השיטות 

 .עימו

 .לכללי האתיקה המקצועית המקובלתיפעל בהתאם לדין ובהתאם  המשרד וכל מי מטעמו 

היה עושה לשם מתן השירותים מושא חוזה  שעורך דיןיעשה כל דבר נדרש וסביר  המשרד 
 .זה

 .או מי מטעמם המכוןיפעל בשיתוף פעולה עם נציג  המשרד 

ם המתקבלים במסגרת מתן באופן שוטף אודות הממצאי המכוןידווח לנציג  המשרד 
 .השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים

, מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים למכוןימסור  המשרד 

 .ללא תנאי המכוןמתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי במועד, ב

או יישומם, גם לאחר להגיש למכון כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה במתן השירותים ו/ 
 תום תקופת ההתקשרות.

משרדי כי אין בהתקשרות זו כדי למנוע מהמכון לבקש ולקבל שירותים משפטיים מ מובהר 

לא  שרדהבלעדי, ולמ דעתו שיקול לפיהמשרד,  עוסק בהם םבתחומי אףעורכי דין אחרים, 
 .תהיה כל טענה בעניין
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 חברי הצוות .7

אל  המשרדישמשו כנציגי  ("הצוות חברי") המשרדראש הצוות וחבר הצוות שהוצעו בהצעת  
 . המכוןמול 

 .בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של חוזה זה המכוןחברי הצוות יהיו אחראים לקשר עם  

בכל שעות העבודה, בכל ימי  המכוןמתחייב כי חברי הצוות יהיו זמינים לפניות  המשרד
 .העבודה

מתחייב שהשירות מושא החוזה יתבצע רק על ידי חברי הצוות המפורטים בהצעתו  רדהמש 
נוספים ו/או במתמחים שהם עובדי  עורכי דיןעזר ביחברי הצוות יהיו רשאים להלמכרז. 
 ., מראש ובכתב, לגבי כל עובדהמכוןבכפוף לאישור  המשרד

 .על הפסקת עבודתו של אחד מחברי הצוות באופן מיידי למכוןיודיע  המשרד 

, בכל של המכון הבלעדי וחבר צוות מחליף, לפי שיקול דעת המכוןיא לאישור יב המשרד 
 : אחד מהמקרים המפורטים להלן

פקעה או הושעתה, בהתאם אחד מחברי הצוות בלשכת עורכי הדין חברותו של  

 .1961-לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א

מחמת  ,לא יוכל לבצע את השירות, בדרך קבע או באופן ארעיאחד מחברי הצוות  
  .למנוע בידוושאין  משרדבסיבה שאינה תלויה 

 .המשרדחבר הצוות חדל להיות עובד של  

למכון שמורה הזכות לדרוש מהמשרד, לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים מושא הסכם זה  
כל עורך דין או עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא, והמשרד יהא חייב להפסיק את עבודתו, 

דרש המכון כאמור, מיד עם דרישת המכון לעשות כן. הוראת המכון אינה טעונה הנמקה. 
מחליף מקרב עובדיו,  עורך דיןללא דיחוי  המשרדיציע  להציע חבר צוות מחליף, מהמשרד

חבר צוות  מינוי. "(חבר צוות מחליף)"העומד בתנאים ובדרישות לפי המכרז ולפי חוזה זה 
. הסכמה זו תינתן, בין היתר, בכפוף לכך המכוןמחליף מותנה בהסכמה, מראש ובכתב, של 
חליט לעשות כן. לא אישר י שהמכון , ככלהמכוןשהמועמד עבר בהצלחה ראיון שערך לו נציג 

ללא דיחוי מועמד אחר מקרב עובדיו עד אשר יוצע מועמד  המשרדיציע  ,את המועמד המכון

יום  30-בעניין אישור המועמד לא יאוחר מ ועל החלטת יודיעהמכון . המכוןהמקובל על 
י המכון ד הנוסף, יהיה רשאמלא אישר המכון גם את המוע .מהמועד שבו הוצגה המועמדות

 להביא הסכם זה לידי ביטול. 
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  תשלומה ואופן התמורה .8

 תמורה חודשית )שירותים בריטיינר(  

לפי הסכם זה,  המשרדהתחייבויות בהתאם למלוא  ,תמורת ביצוע השירותים 

יושלם לפי ]₪ של ____________  תמורה חודשית על סך למשרדישלם המכון 
  "(.החודשית התמורהבשיעורו כדין )" בתוספת מע"מ, [ההצעה הזוכה

כלפי  פי צרכי המכון, והמכון אינו מתחייב-על המובהר כי היקף השירותים יהי 
 החודשית לאהתמורה שהוא. מינימלי או מקסימלי כלהיקף שעות המשרד ל

 שתנה, ללא תלות בכמות השעות, למעט האמור להלן. ת

  תמורה שעתית 

וכן עבור ליטיגציה )הליכים משפטיים בפני ערכאות שיפוטיות(  שירותי עבור 
 המשרדמ שיוזמנו, פרויקטים מורכבים בהיקף חריג באישור מנכ"ל המכון

 משרדבהתאם להחלטת המכון, ישלם המכון ל , ככל שיוזמנו,בהזמנה בכתב
לשעה לעו"ד; ₪ לשותף; _______  לשעה₪ על סך של ____________  תמורה

 בתוספת הסכומים כל, [הזוכה ההצעה לפי]יושלם לשעה למתמחה  _______ ₪
  "(.השעתית התמורהבשיעורו כדין )" "ממע

מובהר כי המכון אינו מתחייב כלפי המשרד לשום היקף עבודה בגין שירותים אלה  

ואינו מתחייב כי יעביר למשרד את הטיפול בתיקים האמורים, וכי הוא רשאי 

לפנות למשרדים ועו"ד אחרים לקבלת השירותים האמורים, ולמשרד לא תהיה 
  בעניין. או תביעה טענהכל 

האם מדובר בפרויקטים מורכבים בהיקף חריג או  כמו כן מובהר, כי המכון יקבע 
שמדובר בשירותים הניתנים במסגרת התמורה החודשית, וקביעתו בעניין תהיה 

  בעניין. או דרישות טענות  כל סופית ולמשרד לא תהיינה

ת את כלל התמורה ווהתמורה השעתית כמפורט לעיל כולל החודשית יובהר כי התמורה 
לא יהיה זכאי  המשרדעבור השירותים שיספק למכון ולמלון הספורט.  המשרדשזכאי לה 

החזר הוצאות בגין למעט  לתמורה נוספת או נפרדת עבור השירותים שיעניק למלון הספורט
 אגרות משפט ושליחויות בלבד לפי עלויות בפועל ובהתאם להצגת חשבוניות.  

מידי חודש לכל אחד מהם  רדיםנות נפחשבוולמלון הספורט וינגייט יגיש למכון  המשרד 
והן  החודשית ביחס לחודש שחלף, הן ביחס לתמורה פירוט שעות מתן השירותים הםוב

תתחלק באופן יחסי בין מכון וינגייט , כאשר התמורה החודשית ביחס לתמורה השעתית
והתמורה השעתית  החודשית . התמורהליחס בין פירוט השעות מהומלון הספורט, בהתא

, זאת בכפוף המשרדעל ידי חשבון כל מתום החודש בו הוגש ימים  45תוך  שרדמל ישולמו
ימציא  המשרד. על ידי נציג המכון בנפרד חשבוןכל להגשת פירוט שעות כאמור ולאישור 

 .ת מס כחוקוחשבוניולמלון הספורט  וינגייט למכון
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

קיום כל  תמורתים והסופי יםמלאה יםהמחיר ןה והתמורה השעתית החודשית התמורה 

באופן מלא ושלם,  השירותיםזה, ביצוע  ובכללעל פי הסכם זה,  המשרדהתחייבויותיו של 
כל  משרדלשולם ילא  משום סיבה שהיא. ושתנילא  ןוהבהתאם לכל הוראות ההסכם 

שא בכל ההוצאות והתשלומים יי המשרדו, מעבר למפורט בסעיף זה לעיל ףנוס שלוםת
, לרבות עלויות שכר, הוצאות התחייבויותיו על פי הסכם זהמלוא בגין ביצוע  ושיהיו ל

המשרד לא יהיה  .נסיעה, הוצאות משרדיות, הדפסות וצילומים, ביטוחים, ביטול זמן וכד'
ולתמורה השעתית הנקובות לעיל, ולא תעמודנה לו  החודשית זכאי לכל תוספת לתמורה

 טענות או דרישות כלשהן ביחס לתמורות אלה.

ן בלבד, כולא יותנה שכר הטרחה בתוצאות ההליך ולא ישולם אלא על ידי המבשום מקרה  
 ולא על ידי צד שלישי כלשהו. 

בהליכים משפטיים בהם ייצג  המכון לטובת שייפסקואו שכר טרחת המשרד /ו הוצאות 

 .מכוןל המשרד את המכון, יועברו על ידי המשרד

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

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

ימסור למכון  המשרדשמותנה בכך  משרדל והתמורה השעתיתהחודשית  תשלום התמורה 
אישור תקף של רשות המיסים על ניהול ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס 

מהתשלומים את סכומי  המכוןבמקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, ינכה 

 המס על פי הדין.

 הנחיה ופיקוח .9

 המכון.יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציג  המשרד 

מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו  

 .המשרדולא יגרעו מאחריותו של  המכוןאו על נציג  המכוןאחריות על 

המשרד ידווח לנציג המכון אודות השירותים המסופקים על ידו בהתאם להסכם זה, קרי  
סטטוס הנושאים והתיקים שבטיפולו, בתדירות כפי שייקבע על ידי המכון. בנושאים 

 ועניינים דחופים, יעביר המשרד כל מידע שיידרש בתחום טיפולו באופן מיידי.  

 והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה 

 , שיפוי ופיצויאחריות .10

יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע  המשרד 

או של מי מטעמו,  המשרדהשירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של 

  .לרבות עובדיו ומועסקיו
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 .האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק ינקוט את כל המשרד 

שייגרם , לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג המכון, עובדיו והבאים מכוחו 
 , או אםבחוזה זה במפורש המכון, למעט אם חובה כאמור מוטלת על או לעובדיו משרדל

 של המכון או מי מטעמוהנזק נגרם כתוצאה ממעשה בזדון או רשלנות חמורה 

בגין נזקים והוצאות  ("הזכאים")וכל מי מטעמם  המכון, נציג המכוןיפצה את  המשרד 

אחראי להם כאמור, וישפה אותם  המשרדששיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק 
בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות 

 .משפט ושכ"ט עו"ד

 :מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן  המשרדהמכון יצרף את  
, וכן יהא רשאי בהתאם לשיקול דעתו לייפות אחראי להם כאמור המשרדאו נזק ש

 .לייצג בתביעה האמורה את הזכאים המשרדאת בא כוח 

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין  המכוןישתף פעולה עם  המשרד 
כל נתון  למכוןאחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא  המשרדשפגיעה, אובדן או נזק 

 .המכוןקשו על ידי או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתב

סיומו/ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות המשרד לגבי  

 נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליהם.

 ביטוח .11

 את ולקיים לערוך המשרד מתחייב, זה הסכםעל פי דין ו/או על פי  המשרדלגרוע מאחריות  מבלי
ג' המצורף להסכם זה ומהווה חלק  כנספח המסומן הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים

   בלתי נפרד ממנו.

  סודיות .12

 לקוח, בהתאם לדין. -על התקשרות זו וכל הקשור בה יחולו כל כללי החיסיון של עו"ד 

רך עביר בכל דיכי ישמור בסוד, וכי לא  מתחייב מבלי לגרוע מהכלליות האמור לעיל, המשרד 

שהיא, לא יעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא ימסור, יפרסם, יגלה, יעתיק או ישתמש 
שלא בהקשר לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן שלא יביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה, 

עם הסכם מכון  או העם חומר וכל מידע אחר שהגיע או שיגיע אליו במלואו או בחלקו בקשר 
התחייבות  ."(המידע הסודי)" ההסכם, בין במהלכו ובין לאחר ביצועו זה, בין בטרם ביצוע

   לדין.חייב להעביר או לגלות בהתאם  המשרדשזו לא תחול על מידע 

 וכל מי מטעמו יקיימו סדרי אבטחת המידע הנדרשים לצורך הגנה על שלמות המידע המשרד 
 בפני חשיפה ושימוש או העתקה ללא רשות. הסודי מידע ה, הגנה על הסודי
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

בביצוע השירותים, הוראות או גורמים נוספים להעסיק עובדים  משרדלאם המכון יאשר  

או מי מטעמו בביצוע השירותים, ופעולתו  המשרדסעיף זה יחולו אף על מי שמועסק על ידי 
 המשרדה על ידי לכל דבר ועניין כאילו נעשת המשרדבניגוד להוראות סעיף זה תחייב את 

 עצמו.

מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה לפי -המשרד מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי 
, וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף זה לידיעת 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  118סעיף 

 עובדיו.

ת סודיות המשרד יחתים את עובדיו הרלוונטיים במתן השירותים מכוח הסכם זה על הצהר 

 כנספח ד' להסכם. ורפתהמצ

 הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 מעביד-לקוח; אי תחולת יחסי עובד-יחסי קבלן .13

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

 או מי מעובדיו או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו. הצוות,

ן והם לא יהיו זכאים לכל למשרד ולחברי הצוות, לא תהיינה זכויות של עובדים אצל המכו 
פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל 

 סיבה שהיא. 

המשרד יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עובד מעובדיו הנוגעת ליחסי העבודה שבינו ובינם  

 או להעסקתם במתן השירותים מושא חוזה זה.

דיו או שליחו ייתבעו על ידי עובד המשרד או מי מטעמו בעל עילה במידה והמכון או עוב 
שהיא הקשורה לחוזה זה, ישלם המשרד כל תשלום, פיצוי, הוצאה, שכר טרחה או תשלום 
אחר הנדרשים או הכרוכים בתביעה ובצורך להתגונן מפניה, וישפה אותם בגין כל סכום או 

 תשלום שנשאו בו. 

וד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המכון או מי מטעמו אם על אף האמור לעיל, ובניג 
לשפות את המכון  המשרד, מתחייב םאו מי מטעמ חברי הצוות, המשרדהוא מעבידם של 

עם דרישתו או מי מטעמו בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט עו"ד(, מיד 

אודות כל  למשרדכון יודיע ובלבד כי נפסקו בפסק דין שביצועו לא עוכב. המ, הראשונה
הזדמנות להתגונן. המכון לא יתפשר בהליך  משרדתביעה שיקבל מתובע כלשהו וייתן ל

 ., שלא תימנע אלא מטעמים סביריםהמשרדכאמור ללא הסכמת 

מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים.  המשרד 
פן מלא ובלעדי לתשלום שכרם ותנאיהם הסוציאליים אחראי באו המשרד יהיה בכלל זאת

עובדיו או נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם חברי הצוות, של 
אין באמור  ובכפוף לכל הסכם, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר.

 ו יחסי עובד מעביד, כמפורט לעיל. כדי לגרוע מן העובדה שאין בין המכון לבין המשרד ועובדי
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 ניגוד עניינים .14

המשרד מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין  
במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים בקשר עם ביצוע השירותים מושא הסכם 

 ו/או מי מטעמו. ו/או חברי הצוותזה ביחס למשרד 

המשרד מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים, וכי במשך כל  

מנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן יכי י המשרד מתחייבתקופת ההתקשרות 
ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של  השירותים מושא חוזה זה

ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, את מורשי  למכון, וכי יודיע ניגוד עניינים
החתימה בו, את בעל השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק 

 . בביצוע השירות, במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור

ם על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה ימימכון ידווח ל המשרד 

 .מיום שנודע לו על שינוי כאמור

 הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

 זכויות על החומר .15

 והינו קניינ "(החומר)"בקשר לחוזה זה  המשרדכל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על ידי  
, אשר רשאי לעשות במידע זה מכוןהבנאמנות עבור  המשרדוהוא מוחזק על ידי  המכוןשל 

 ., במגבלות הדיןוכרצונ

מודגש בזה כי החומר כאמור הינו רכושו של המכון והמשרד לא יהיה רשאי לעכבו תחת  

 ידיו אף במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המכון. 

או לעובד מטעמו אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי  למשרד 
לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב 

 .המכוןשל נציג 

להעביר חומר, כמשמעותו בסעיף  משרדלמשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור ל 
 ,נו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך, מראשלרשותו של גורם שאי ,זה

 .המכוןהמפורשת והכתובה של  והסכמת

ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן  המשרד 
 שבע שנים לאחריה.עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך 

באופן מיידי  המשרד, יעביר המכוןורשת ובכתב של נציג על אף האמור לעיל, על פי דרישה מפ 

, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן המכוןאת כל החומר שברשותו לרשות 

 .המכוןהחומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג 

 ההסכם.הוראות סעיף זה הינן מעיקרי הסכם זה והפרת כל אחת מהן תיחשב להפרה יסודית של 
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 שונות .16

אלא או חלק מהן על פי הסכם זה  והתחייבויותי או להסב רשאי להמחות ואינ המשרד 
  , אשר תינתן מראש ובכתב.המכוןבהסכמת 

כל המחאה או הסבה של השירותים שתבוצע על ידי המשרד בניגוד להוראות שלעיל תהיה  

 בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

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

חוזה  לשלם לו על פי ולקזז מהתמורה שעלי המכון רשאימסכים ומצהיר בזאת כי  המשרד 

או בין מלון  משרדכל חוזה אחר בין המכון לעל פי חוזה זה,  המשרדמ וזה כל סכום המגיע ל
 , או הדין.משרדהספורט ל

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

אמור או על אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כ-אי 

הזכות 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 המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות.

  ידי כל הצדדים להסכם זה.-, חתום עלכל תיקון להסכם זה או שינויו יעשו בכתב 

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

להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה הסכם זה לא ייחשב  
 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  

שעות מעת  48ליעדה בתוך רשום לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה 

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

 

_______________ _______________                _______________ 
 מלון הספורט                                 המכון            המשרד
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

  

  

 תאגיד והמשרד הינואישור עו"ד לחתימה במקרה 

. ______________ מרח' ______________ מאשר בזאת כי ביום אני ______________, עו"ד, מ.ר 
______________ חתמו בפני על הסכם זה ה"ה ______________  ת.ז. ______________ 
ו______________ ת.ז. ______________ אשר הנם מורשי החתימה של  התאגיד ______________  

 כל דבר ועניין.ואשר חתימתם בשם התאגיד מחייבת את התאגיד ל

  ______________ 

 , עו"ד            
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 נספח א
 ההזמנה
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 נספח ב
 ההצעה
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 ביטוח - ג נספח
  אישור עריכת ביטוחים

 -לצורך נספח זה בלבד 

 (המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייטהכוונה ל: "  מכוןההגדרת "
 510655780 –או המכון "מלון הספורט בע"מ", ח.פ /ו

 "(היועץ) להלן: " _______________________ " ":הגדרת היועץ 

 ייעוץ משפטי כמפורט בהסכם זה." הכוונה, בין היתר לשירותי הפרויקט" ו/או "השירותים

 
יובהר כי התחייבויות היועץ לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בנספח הביטוח להלן אף אם יחולו על 
הצדדים הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )אישור ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על 

ק נוסח אחר של אישור או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספ 1981-שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 
ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם 
על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב 

 זה. היועץ לגרום לשינוי ביטוחיו על מנת להתאימם להוראות הסכם

( על פי דין, מתחייב "מכוןה)להלן: "מכון מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי הסכם בין היועץ ובין ה .1
היועץ לערוך, להחזיק ולקיים, על חשבונו הוא, בחברת ביטוח מורשית בישראל, במשך כל תקופת 

)להלן  אישור קיום ביטוחים – 1'גפעילותו על פי ההסכם, את הביטוחים המפורטים להלן ובנספח 

 ."(, המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנואישור הביטוח" -" וביטוחי היועץבהתאמה: "

 לא יפחתו מתנאי ביט או כל נוסח מקביל לביט )ויכללו הוראות לפיהם:מכון ביטוחי ה .2

היועץ לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  

 עיל. המפורטות ל

ה הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י אחד מיחידי המבוטח אינ 
 .  וו/או מי מטעמ מכוןמהווה עילה לדחיית חבות כלפי ה

אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה  -סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות  
 .1981-הביטוח התשמ"א

יום לפני מועד  14 -, לא יאוחר ממכוןמתחייב היועץ להמציא ל מכוןהללא צורך בכל דרישה מצד  .3
, חתום ע"י המבטח, בנוסח אישור קיום ביטוחי היועץ תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה את

המצאת אישור עריכת הביטוח, כאשר הוא חתום על ידי וכן את פוליסות הביטוח.  1'גנספח המצורף כ
 וד בהסכם זה. מבטחי היועץ, הינה תנאי יס
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

את  המכוןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי היועץ, מתחייב היועץ להפקיד בידי  7 -לא יאוחר מ .4

אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את אישור קיום ביטוחי 
ביטוח אחריות היועץ המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )ולעניין 

מקצועית, מתחייב היועץ להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי היועץ ו/או עותק מפוליסות 
 לעיל(.  1ביטוחי היועץ  לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

    מכוןלא מילא היועץ אחת מהתחייבויותיו בקשר לסעיפי ביטוח אלו, לרבות לא מסר היועץ לידי ה .5
שור הביטוח, יהווה הדבר הפרת הסכם יסודית, אולם לא יהיה בכך בכדי לפטור אותו במועד את אי

מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח שנערכו בהתאם לסעיפי ביטוח אלו ו/או בהתאם 
מכל טענה בקשר לביטוחים שנדרש לעשות כאמור  וו/או מי מטעמ מכוןזה. היועץ פוטר את ה ג'לנספח 

 לעיל.

רשאים לבדוק את אישור הביטוח שימציא  יהיו םו/או מי מטעמו/או "מלון הספורט בע"מ"  המכון .6

היועץ ובמידה ותידרש התאמתו למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב היועץ לבצע את ההתאמה 
כל חובה ואחריות שהיא  ו, אינה מטילה עלימכוןללא דיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של ה

 וחים, טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין בה לגרוע מהתחייבויות היועץ.לגבי הביט

ו/או כל הבאים מטעמם  םו/או מי מטעמ מכון ו/או "מלון הספורט בע"מ"היועץ פוטר במפורש את ה .7
מכל אחריות לאבדן או לנזק לרכוש מכל סוג ותאור המובא על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ו/או 

אתר בו ניתנים השירותים, לרבות בגין נזקים שלספק הזכות לשיפוי בגינם אלמלא עבורו המובא ל
ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ו/או ביטוח חסר ו/או אי עמידה בדרישות הביטוח ולספק לא 
תהא כל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול 

 .נזק בזדוןלטובת מי שגרם ל

. אין מכוןהאמור לעיל יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר פטור מאחריות כלפי ה .8
בעריכת הביטוחים הנ"ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם זה על ידי היועץ ו/או 

מים כלשהם בקשר תשלו ו/או בביצוע וו/או כל הבאים מטעמ מכוןבעריכתם, כולם או חלקם, ע"י ה
, כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות היועץ וו/או כל הבאים מטעמ מכוןאליהם מצד ה

ו/או כל  וו/או כל הבאים מטעמ מכוןתו מחובתו לפצות את הבהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר או

צאה מאי קיום אדם שהוא, בגין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותו ו/או כתו
 הוראות הסכם זה ע"י היועץ. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט באישור הביטוח, הינה בבחינת דרישה  .9
מזערית המוטלת על היועץ. היועץ מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה 

 האחריות המזעריים הנקובים באישור הביטוח.בכל הקשור לגבולות  וו/או מי מטעמ מכוןכלפי ה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  .10

לביטוחי היועץ, רשאי היועץ לערוך ולקיים ביטוח נוסף ו/או ביטוח משלים כאמור ו/או לתקנם לפי 
כלל סעיף בדבר ויתור על זכות ייין ביטוחי רכוש יהעניין, כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או משלים, לענ

    מכוןולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הכיסוי לשפות את ה וו/או מי מטעמ מכוןהתחלוף לטובת ה
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
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היועץ מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולא לעשות מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה  .11

, ככל שיידרש, לשם שמירה מכוןהסוי הביטוחי. עוד מתחייב היועץ לשתף פעולה עם על תוקף הכי
על פי ביטוחי היועץ, ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע על אירוע  מכוןומימוש של זכויות ה

 העשוי לשמש בסיס לתביעה על פי ביטוחי היועץ. 

עקב הפרת תנאי הפוליסות על ידי היועץ  ובגין כל סכום שיושת עלי מכוןהיועץ מתחייב לשפות את ה .12
 ו/או הפועלים מטעמו.

היועץ מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו  .13

ולוודא כי הנדרש למימוש הוראות פרק זה יבוצעו הן במסגרת ביטוחי היועץ והן במסגרת ביטוחי 
סקו על ידו(. היועץ מתחייב לקבל בכתב את הסכמת הקבלנים מטעמו קבלני המשנה מטעמו )ככל שיוע

ו/או כל הפועלים   מכוןלפעול בהתאם לאמור בפרק זה ובהתאם להוראות הפוליסות וכן לפטור את ה

מטעמם של הנ"ל מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לשטח. על היועץ 
י הקבלנים יקיימו הן את הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות דרישות תחול האחריות הבלעדית לדאוג כ

 . מכוןעל פי דין והן את דרישות ביטוחי ה

אין באמור לעיל כדי לשחרר את היועץ מאחריות כלשהי בגין נזק כלשהו המכוסה או שאינו מכוסה  .14
 בפוליסת הביטוח.

היועץ לוודא כי הם אוחזים ככל שהיועץ יתקשר עם ספקים ו/או קבלני משנה מטעמו, מתחייב  .15
 בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

 סעיפי הביטוח ואישור הביטוח, הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  .16
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 
 אישור עריכת ביטוחי היועץ  -1ג' נספח

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע סכום 

אחריות צולבת  – 302 ₪  1,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי – 304
 –הרחבת צד ג'  – 305

 כלי ירייה
 –הרחבת צד ג'  – 307

 קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף  – 309

 לטובת מבקש האישור 
כיסוי לתביעות  – 315

 המל"ל
מבוטח נוסף בגין  -320

 מעשה ו/או מחדל 
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  –המבוטח
 האישור

מבקש האישור  – 322
 מוגדר כצד ג' בפרק זה

 ראשוניות – 328
רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה 
בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה 
בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח למעט במקרה
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

המכון הלאומי למצוינות  שם  
על שם אורד צ'ארלס בספורט 

 או /ו  (וינגייט )מכון וינגייט

המכון "מלון הספורט בע"מ", 
 510655780 –ח.פ 

 
 

  שם 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

 אחר: ספק☒

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______☐
 ת.ז./ח.פ.   _____________ת.ז./ח.פ. 

 מען   __________________מען  
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 כיסויים

 אחריות
 מעבידים

 הרחב שיפוי  – 304 ₪  20,000,000    
ויתור על תחלוף  – 309

 לטובת מבקש האישור 
היה  -מבוטח נוסף – 319

וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות - 328
אחריות 

 מקצועית
 אובדן מסמכים – 301 ₪  4,000,000    

 אחריות צולבת – 302
דיבה, השמצה  – 303

 לשון הרעוהוצאת 
 הרחב שיפוי – 304
ויתור על תחלוף  – 309

 לטובת מבקש האישור 
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  –המבוטח 

 האישור
מרמה ואי יושר  – 325

 עובדים
 פגיעה בפרטיות – 326
עיכוב/שיהוי עקב  – 327

 מקרה ביטוח
ראשוניות )לרבות  – 328

 כלפי הלקוח(
 6תקופת גילוי ) – 332

 חודשים(
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את 

 (*:ג'קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
038 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 חתימה וחותמת המציע : ______________

 

 'ד נספח

 סודיות הצהרת
 

 אני, שם משפחה _____________ שם פרטי _____________ מספר זהות________________ העובד/ת
ביחס להתקשרות למתן שירותים משפטיים עם מכון  _______________ מצהיר/ה בזאת כדלקמן משרד עו"דב

 :("ההסכם"וינגייט )

 

והאחריות המוטלת  בדבר שמירת סוד, 1977-תשל"זהלחוק העונשין,  118סעיף הוסברו לי הוראות  .1
 . מכוח ההסכם מתן שירותים משפטיים על ידיעל ידי הוראותיו בקשר ל

, ולא להעביר בכל דרך שהיא, לא להעניק בתמורה או שלא בתמורה ולא לשמור בסוד ת/אני מתחייב .2

למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק או להשתמש שלא בהקשר לקיום התחייבויותיי במתן השירותים 
, וכן שלא אביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה, חומר וכל מידע אחר מכוח ההסכם המשפטיים למכון

או שיגיע אליי במלואו או בחלקו בקשר עם השירותים, בין בטרם ביצוע ההסכם, בין במהלכו שהגיע 
 (."המידע הסודי"ובין לאחר ביצועו* )

 * התחייבות זו לא תחול על מידע שיש חובה להעבירו או לגלותו בהתאם לדין. 

די, הגנה על אני מתחייב לקיים סדרי אבטחת מידע הנדרשים לצורך הגנה על שלמות המידע הסו .3
 המידע הסודי בפני חשיפה ושימוש או העתקה ללא רשות. 

  .מכוח ההסכם השירותים המשפטייםהתחייבותי זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום  .4

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 __________ חתימה __________                         תאריך

 
 

 

 

 

 

 

 


