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 הסכם שיתוף פעולה
 2020שנערך ונחתם ב _______ ביום ___ בחודש ____, 

 

 בין:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(

  וינגייט, נתניה שכתובתו דואר

מצד                                                               ("מכון וינגייטאו " "המכון)"
        ;אחד

 :ובין

_______________ 

 ח.פ/ע.מ ___________

 _____________ שכתובתו

 .מצד שני                                                                                                            1"([*])"

 

 

לקידום בתחום המזון הזמנה להגיש הצעה לשיתוף פעולה עם המכון  פרסם מכוןהו הואיל
 "(;ההזמנה)" כנספח אלהסכם זה  פתמצוראשר  ,451900אורח חיים בריא מס' 

 ]*[וזאת על סמך הצעת  על ידי המכון כמפורט במסמכי ההזמנה,בחר נ ]*[ו והואיל
 ;("הצעת ]*[או " "הצעהה)" זה להסכם נספח בהמצורפת כ

נספחיו בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ולשתף פעולה  ניםמעונייהצדדים ו והואיל
 ; "(שיתוף הפעולה)"

, מצהיר ומאשר כי הוא בעל כל הידע, הניסיון, הציוד, כוח האדם, האישורים ]*[ו והואיל
 לקיום התחייבויותיו במסגרת שיתוף הפעולהוההיתרים הדרושים  שיונותיהר

 ;באופן מקצועי

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

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

                                                 
 יותאם בהתאם לשם הישות המשפטית שאיתה יתקשר המכון.  1
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 מבוא .1

הכותרות שבהסכם . וענייןממנו לכל דבר חלק בלתי נפרד ונספחיו מהווים המבוא להסכם זה  1.1
כל מקום בהסכם זה  זה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד ואין להשתמש בהן לפירוש תוכנו.

 שנכתב בו בלשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך.

, או בהזמנה זה בהסכם ככתובבהסכם זה המשמעות המיוחסת להם  יהיה להלןלמונחים  1.2
 . אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת

על פיהם יפורשו על  ]*[ייחשבו כמשלימים זה את זה והחובות המוטלות על  ההסכם ונספחיו 1.3
דרך ההשלמה וההרחבה. אולם, למרות האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

תמיד ההוראה  תגברבהעדר הוראה מפורשת אחרת, ו, שבהסכם או בנספחיובין ההוראות 
 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.ו וולפי קביעת למכוןהעדיפה 

 תנאי מתלה .2

 6כל האישורים הנדרשים על פי סעיף הוא קבלת , הסכם זה לתוקף שלו תנאי מתלה לכניסת 2.1
, ובכלל זה אישור שר 2017-לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז

 . "(התנאי המתלההתרבות והספורט ושר האוצר )"

, יהיה המכון רשאי, "(המועד הקובע)" 2020במאי  15יום לא התקיים התנאי המתלה, עד ל 2.2
 ל]*[ על: הודיע ל שיקול דעתו, לפי

הארכת המועד הקובע בתקופה שתיקבע על ידי המכון בהודעתו ל]*[ שלא תעלה על  2.2.1
 ( חודשים ממועד חתימת הסכם זה; או 12שנים עשר )

 להלן.  3סעיף כמפורט ב מפסיקהתנאי הכניסתו לתוקף של ביטול התנאי המתלה ו 2.2.2

)א( לא התקיים התנאי המתלה עד המועד הקובע )ואם  בהתקיים שני תנאים מצטברים אלה: 2.3

)ב( המכון לא -לעיל, המועד הקובע המוארך(; ו 2.2.1הוארך על ידי המכון כאמור בסעיף 
הודיע ל]*[ על החלפת התנאי המתלה בתנאי מפסיק, יהיה כל צד רשאי לבטל את ההסכם 

 תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם ביטול כאמור.מבלי שלצד השני 

 תנאי מפסיק  .3

מפסיק, יחולו הוראות סעיף התנאי לתוקף של הכניסתו וביטול התנאי המתלה הודיע המכון ל]*[ על 

 זה להלן:  3

ממתן הודעת המכון על כניסתו לתוקף של התנאי ימים  14הסכם זה ייכנס לתוקפו בתוך  3.1
 המפסיק. 

שר האוצר במהלך תקופת הסכם מהספורט או התרבות וה משר עתתקבל אצל המכון הודאם  3.2
תנאי מפסיק להסכם זה, המורה על הפסקת שיתוף הפעולה על פי הסכם זה, תיחשב ההודעה 

ים כל טענה או תביעה זה, שתוצאתו ביטול ההסכם. במקרה כאמור, לא תהא למי מהצדד
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זכותו של ]*[ להשבת סכומים ששילם למכון בקשר עם ביטול ההסכם, למעט  כלפי משנהו,
 השירותים ורשות השימוש בסימני המכון לתקופה שלאחר ביטול ההסכם. בגין 

 ואופי שיתוף הפעולה ההתקשרות מהות .4

, לתקופת של המכון )לוגו( ובשמו לבסמלייקבל רשות שימוש , ]*[ במסגרת שיתוף הפעולה 4.1
 :הסכם זהההסכם ובכפוף להוראות 

שהמכון אישר ל]*[ בעקבות הצעתו,  , לפי העניין,פריטי המזון אועל גבי המוצר  4.1.1
 ;"(הפריטיםלהסכם זה )" ג נספחהמפורטים ב

 שונים שיתואמו מראש בין הצדדים.  בפרסומים 4.1.2

בנוסח שיתואם ויוסכם מראש , באתר המכוןעם ]*[ שיתוף הפעולה כמו כן, המכון יאזכר את 
 . בין הצדדים

היה רשאי לקבל מהמכון כל או חלק מהשירותים ]*[ י ,בנוסף, במסגרת שיתוף הפעולה 4.2
 הבאים, באופן סביר ובהתאם לצורך: 

בקשר עם  ייעוץ תזונתי ומעורבות מקצועית של צוות מדור התזונה של מכון וינגייט 4.2.1
 . הפריטים

, ]*[ הגברת החשיפה של הפריטים ושל המכון לצורך  מתן אפשרות להצבת דוכן ברחבי 4.2.2
 בתיאום עם המכון.

בכנסים מקצועיים, קונגרסים ואירועים של הפריטים אפשרות לחלוקת דוגמאות  4.2.3
שונים בזיקה לאורח חיים בריא ולספורט עם מיתוג המכון, כפוף לאישור מראש 

 ובכתב של המכון, שלא יימנע אלא מטעמים סבירים.

לצורך חשיפה באירועי ספורט המתקיימים במכון, בכפוף לנוהל ]*[ תוג אפשרות למי 4.2.4
 גורמי ההפקה, לכל אירוע באופן פרטני.לאישור המכון והאירוע ו

 להלן.  7במסגרת שיתוף הפעולה, ישלם ]*[ למכון את התמורה בהתאם להוראות סעיף  4.3

 הצהרות והתחייבויות הצדדים .5

 :כל צד מצהיר כלפי האחר כדלקמןלעיל,  3-ו 2פים בכפוף לאמור בסעי

לכל צד מלוא הסמכות וההרשאה הנדרשים לחתום על ההסכם, לבצע ולהשלים את  5.1.1
 .ההסכםהתחייבויותיו על פי 

להתקשרות הצדדים בהסכם זה ולקיום אין כל מניעה על פי הסכם זה או על פי כל דין  5.1.2
כל התחייבויותיהם על פיו. התקשרות כל צד בהסכם זה וביצועו על ידו אינם מהווים 

 .הפרת התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו

התחייבויות כל צד במסגרת או בקשר עם הסכם זה על נספחיו הינן חוקיות, שרירות,  5.1.3
 ל פי תנאיו.תקפות, מחייבות וניתנות לאכיפה על כל צד ע
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 ]*[הצהרות והתחייבויות  .6

לפי הסכם זה ולפי כל דין, הוא מתחייב ומצהיר גם  ]*[מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של 
  כדלקמן:

כי נמצאים ברשותו כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כי קרא אותם, הבין  6.1
והוא  לשיתוף הפעולהאת תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ביחס אליהם וביחס 

על פי כל האמור בהם, וכי הוא מוותר על כל טענה או  שיתוף הפעולהמתחייב לבצע את 
 תביעה בעניין זה.

, והוא מאשר בזאת את דבר שיתוף הפעולהמכלול היבטי כי בדק לפני חתימת הסכם זה  6.2
ויות, נכונותו להתקשר במסגרת הוראות הסכם זה, לאחר שנחה דעתו עליו בקשר לכל הזכ

המגבלות וההתחייבויות הנובעות מכך וכן מהוראות הדין ומהוראות הסכם זה ומיכולתו 
 למלא את כל חיוביו על פי הסכם זה במדויק ובמועדם. 

בהסכם ה והמכון על המצגים וההתחייבויות המפורטים בהצעך , הסתמוכי ידוע לו שבבחירת 6.3
צגים או מהמידע שהוצג בהצעה, ובכלל באיזה מהמ. ]*[ יודיע למכון על כל שינוי מהותי זה

 זה ברכיבי הפריטים השונים, ההרכב התזונתי של הפריטים וכיו"ב. 

כי הוא מנהל ו 1976-כי הוא עומד בדרישותיו של חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 6.4
ספרי חשבונות כדין ורשום כדין ברשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי, וכי ינהל 

 י חשבונות ויהיה רשום כאמור בכל תקופת ההסכם.ספר

בהתאם להוראות כל דין, רשות מוסמכת או חוק עזר, פעל במסגרת שיתוף הפעולה הוא יכי  6.5
בכל  והטוב או להזיק לו או בשמכון ימנע מכל מעשה או מחדל העלול לפגוע במיובנאמנות ו
 תקופת ההסכם, את כלמתחייב לקבל ולהחזיק בתוקף, במשך כל , ובכלל זה דרך שהיא
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מסמכי פי כל דין, בקשר לפעולותיו לפי -הרישיונות או ההיתרים הנדרשים על ,האשורים
 ;הסכם זהההזמנה ו

מיידית על כל שינוי למכון יודיע  ]*[ההסכם. זה תחשב כהפרה יסודית של  6 הפרת סעיף 6.6
 זה. 6הצהיר על פי סעיף  ]*[שבהצהרה 

 תמורה .7

, החל ממועד כניסתו של ההסכם תמורה הבאהאת הבמסגרת שיתוף הפעולה ]*[ ישלם למכון 

 :לעיל 3-ו 2לתוקף, בכפוף להוראות סעיפים 

 בתוספתלשנה, ( _________________ש"ח )ובמילים: [ _________]של  סכוםבתמורה  7.1
  2.הצעהב כמפורטבהתאם להצעת המחיר של ]*[ , "(התמורה)"בשיעורו כדין, אם יחול  "מעמ

לכל רבעון קלנדרי מראש. על אף  1-, בשוויםרבעוניים תשלומים  ארבעהבהתמורה תשולם  7.2
למכון תמורה בגין החלק היחסי של ישלם , ]*[ עם כניסת ההסכם לתוקףהאמור לעיל, 
 . לתוקףכנס ההסכם הרבעון שבו נ

   תקופת ההסכם .8

לעיל,  3-ו 2סעיפים על פי הוראות הסכם זה כניסתו לתוקף של ההסכם תחל במועד תקופת  8.1
  ."(הראשונה תקופת ההסכם)" ממועד זה ( חודשים24) עשרים וארבעהותסתיים בחלוף 

תקופות  3-להראשונה את תקופת ההסכם  ולהאריך על פי שיקול דעתמכון זכות הברירה ל 8.2
שנים. הארכת תקופת  5נוספות של שנה אחת בכל פעם, עד לתקופה מרבית מצטברת של 

לפני תום תקופת  ימים)שלושים(  30עד ]*[ ההסכם כאמור תתבצע בהודעה בכתב שתינתן ל
ניין )תקופת ההסכם הראשונה וכל תקופת הארכה, אם או כל תקופת הארכה לפי הע ההסכם

  . "(תקופת ההסכם" , להלן יחד:הוארכה כאמור

רשאי לסיים את ההסכם בכל עת, מכל סיבה שהיא ומבלי צורך  מכוןהעל אף האמור לעיל,  8.3
היה זכות ת ]*[של מבלי וזאתימים מראש,  60לפחות  ]*[ללנמק זאת, בהודעה בכתב שתינתן 

זכותו של ]*[ להשבת , למעט לתשלום כלשהו בגין סיומו המוקדם של ההסכםלפיצוי או 

                                                 
 לם בהתאם להצעת המחיר, או לסכום הצעות המחיר, לפי העניין, ש]*[ הגיש במסגרת ההצעה. יוש 2
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רשות השימוש בסימני המכון לתקופה שלאחר בגין סכומים ששילם למכון בגין השירותים ו
  סיום ההסכם על פי סעיף זה.

מכוח כל דין, לרבות  מכוןמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים ללא בנוסף 8.4
 אחד כלרשאי לבטל הסכם זה לאלתר, ללא הודעה מוקדמת, בקרות  המכוןהיה יהסכם זה, 

 :  הבאים המקרים מן

, כולם או חלקם או הוגשה בקשה למינוי ]*[מונה כונס נכסים, נאמן או מפרק לנכסי  8.4.1
יום וכן במצב של בקשה להסדר נושים וצו הקפאת  30כאמור שלא בוטלה תוך 

 הליכים;

, כולם או חלקם, ו/או צד שלישי כלשהו פתח בהליכי הוצאה ]*[הוטל עיקול על נכסי  8.4.2
 ;]*[לפועל נגד 

 דעתו שיקול פי על אשר או, קלון עמה שיש פלילית בעבירה הואשם מנהליומ מיאו  ]*[  8.4.3
 של והמוניטין הטוב ושמ על מהותי שלילי באורח להשפיע עלולה המכון של הבלעדי

 ;המכון

לא מילא אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או לא מילא אותן ברמה או  ]*[  8.4.4
 ושל המכון, על פי שיקול דעת ובטיב המוסכמים או בזמנים המוסכמים להנחת דעת

ובכפוף לשיקול דעתו  המכון של דעתו להנחת, האמורה ההפרה את תיקן ולאהבלעדי, 
 ; ]*[ל( ימים ממועד מסירת התראה על כך 7הבלעדי, תוך שבעה )

או הרשאה כלשהם הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על  , רישיוןלהחזיק היתרחדל  ]*[ 8.4.5
 ;פי הסכם זה

 המכון;הטוב של  ובדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין או בשמ נהג ]*[  8.4.6

הסכם זה באופן שגרם נזק או היה עלול לגרום נזק התרשל בביצוע חיוביו על פי  ]*[ 8.4.7
 .   מכוןל

 את החלק היחסי של התמורה למכון ]*[ ישלם, או סיום ההסכם מכל סיבה שהיאביטול  עם 8.5
תשלום כלשהו, לרבות לא כפיצוי בגין לא יהיה זכאי ל ]*[, ושיתוף הפעולהבגין  לו ההמגיע

 .או מניעת רווח סיום ההתקשרות ו/או בגין מוניטין

הוראות שמטבען נועדו לחול על הצדדים גם בתקופה שלאחר סיום ההסכם, יישארו בתוקף  8.6
מלא ויחייבו את הצדדים גם לאחר סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות הוראות הסעיפים 

 12)אחריות וביטוח(;  11(; זכויות קניין; שיווק שיתוף הפעולה ושימוש בשם) 9הבאים: 
  )סמכות שיפוט(.  14.8-)סודיות( ו 13)יחסי הצדדים(; 

 ; שיווק שיתוף הפעולה ושימוש בשם קניין זכויות .9

תו והקניין הרוחני שהיו אצל כל צד להסכם זה עובר לחתימתו יישארו בבעלות א זכויותכל  9.1
של צד קודם דבר בהסכם זה לא יתפרש כהעברה של קניין רוחני צד לאחר חתימת ההסכם ו

 .  אחד למשנהו

יהיה אחראי על שיווק שיתוף הפעולה והפריטים, ויפעל במאמצים מסחריים סבירים  ]*[ 9.2
 לשווק את שיתוף הפעולה והפריטים, בכפוף להוראות הסכם זה ובהתאם לכל דין. 

, רשות שימוש מוגבלת, ניתנת לביטול, לא המכון מעניק בזאת ל]*[, לתקופת ההסכם בלבד 9.3
וללא זכות להענקת רישיונות משנה מכל סוג שהוא )למעט להעברה בלעדית, לא ניתנת 

של תנאי רשות מטעמם , אם רלבנטי, ובלבד שיהיה אחראי כלפי המכון לכל הפרה לזכייניו
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ראות הסכם ושיתוף הפעולה בהתאם להו לצורך שיווק הפריטים ,(השימוש על פי סעיף זה
 זה. 

" המכון שםשל מכון וינגייט )" ובלוגו וינגייט מכון של בשמושימוש  לעשותיהיה מחויב  ]*[ 9.4
מדיה שיווקית שבה הוא משווק  בכל, פריטיםה שיווק עם בקשר", בהתאמה( המכון לוגו"-ו

, השונים הטלוויזיה שידורי: רק לא אך לרבותאת הפריטים כחלק מפעילותו השוטפת, 
 מגזינים לרבות הכתובה העיתונות, השונים האינטרנט אתרי, השונים הרדיו שידורי

אחראי  ]*[ יהא כן"(. מכירות קידום אמצעי)" ציבור ויחסי מכירות קידום אירועי, וקטלוגים
 פריט.ה גבי על המכון לוגולהטביע את שם המכון ואת 

, שם המכוןהכוללים את  ]*[מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי כל פרסום או אזכור מטעם  9.5
, לרבות ההמלצות לתזונת שיתוף הפעולהאו כל מידע אחר אודות סמליו , המכון לוגו

פרסומות  ובכלל זהקידום מכירות,  אמצעיפורמט ומדיה שהם, ובכל  בכלספורטאים, 
 ולאישור יועברהמכון וכן עם  פעולה בשיתוף יבוצעפרסום ותכנים באירועים, ו מצולמות

 בלבד שיפורטו בכתב.  וענייניים סבירים מטעמים אלאובכתב, אשר לא יימנע  מראש

לוגו המכון, לרבות , וממנו חלקכל הטיה ו/או  או, "וינגייט"מכון  שהשם ול ידוע כי מצהיר ]*[ 9.6
של מכון וינגייט, הפרטי הם קניינו  ,כל סימן מסחר אחר של המכון, רשום או שאינו רשום

אין ולא תהיה לו זכות לעשות שימוש בהם, או בכל סימן שמופיע בו שם המכון או לוגו וכי 
המכון או כל שילוב שלהם, בין בעברית ובין בשפה אחרת, למעט אם השימוש בהם הותר 

ועל פי תנאיו ולמשך תקופת ההסכם בלבד ולאחר קבלת אישור מפורש  בהסכם זהבמפורש 
 מאת המכון בכתב ומראש.

כדי ליצור חבות או  הרשאת שימוש בשם המכון ו/או לוגו המכוןכי אין במתן  *[ל]ידוע  9.7
 .בגין הפעילות נשוא הסכם זה המכוןאחריות מצד 

בשם המכון ולוגו  וכן לא יאפשרו לאחרים לעשות שימוש לא יעשו שימוש וומי מטעמ]*[  9.8
למכון בהקדם ו ו]*[ יודיע , גורע או מזיק לשם הטוב המשויך עמפחיתבאופן המ המכון

האפשרי עם היוודע לו על שימוש כאמור. כמו כן, לא יעשה ]*[ כל שימוש בשם המכון ובלוגו 
 המכון באופן מטעה היוצר את הרושם כי ]*[ הינו חלק מהמכון או משתייך אליו.

בשם המכון ובלוגו השימוש רישיון מכל סיבה שהיא,  ההסכם, בזאת כי עם סיום מובהר 9.9
בשם המכון ולוגו המכון, יחדלו מלעשות כל שימוש  וומי מטעמ ו]*[דית יסתיים מייהמכון 

ביחס לפריטים  –למעט במקרה שבו ההסכם לא בוטל על ידי המכון בעקבות הפרה של ]*[ 
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שנמצאים במלאי הקיים של ]*[, על פי אישור בכתב שייחתם על ידי מנכ"ל ]*[ ורואה החשבון 
 שלו.

מצהיר ומתחייב  ]*[, שם המכון ולוגו המכוןבקשר עם , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 9.10
 כדלקמן: 

המכון אלא במסגרת השימוש ולמטרות  ובלוגו המכון בשם שימוש לעשות לא 9.10.1
   . האמורות בהסכם זה

אך ורק בצורתם המקורית ובאיותם בשם המכון ו/או בלוגו המכון לעשות שימוש  9.10.2
 . , כפי שיימסרו לו על ידי המכון מעת לעתהמקורי

  .המכוןייזקף לזכות  בשם המכון ו/או בלוגו המכון על ידי ]*[שימוש  כל 9.10.3

 לפגוע ולא, ושל הרוחני הקניין זכויות לרבות, מכוןה של הקניין זכויות את להפר לא 9.10.4
 .אלה קניין בזכויות שהוא ואופן צורה בשום

 ]*[שלישיים.  צדדים של זכויות להפר כדי שיתוף הפעולה ולא יהיה בתוצרי אין 9.10.5
 של נטענת הפרה שלישי בגין צד ידי על ייתבע בו מקרה בכל המכון את לשפות מתחייב

 .כאמור זכויות

 כל יתןי ולא ועניין דבר בכל מכוןה את לחייב ךמוסמ או שרשאי כמי ועצמ להציג לא 9.10.6
המכון, אלא אם קיבל את  בלוגו או המכון בשם או עם בקשר וסוג מין מכל אחר מצג

 וינגייט מראש ובכתב.מכון הסכמת 

 .וינגייט מכון של במוניטין חלק כל ול יהיה ולא ול אין 9.10.7

]*[ מתחייב לסייע ולשתף פעולה עם המכון, ככל הנדרש, על מנת לשמור ולהגן על זכויותיו   9.11
 של המכון בשם המכון ו/או בלוגו המכון.

( domain nameרשום סימן מסחר ו/או שם מתחם )ילא כי לא רשם ומצהיר ומתחייב  ]*[ 9.12

או שם המכון ו/או לוגו המכון בעבור ( social media accountו/או חשבון מדיה חברתית )
 .כאלו הדומים להם

כל חומר פרסומי אשר בכוונתנו לעשות בו  המכוןהמוקדם של  ומתחייב להעביר לאישור ]*[ 9.13
קודם למועד  ימים 21-פחות מ, וזאת לא את שם המכון ו/או לוגו המכוןשימוש ואשר מכיל 

להשיב לפנייתו  המתכונן של התחלת השימוש בחומרים כאמור. המכון יעשה כמיטב יכולתו
מודע ומסכים כי אי קבלת  ]*[בכתב. עם זאת,  ועביר את תשובתיבתוך פרק זמן סביר ו ]*[של 

של  ולעולם לא תחשב כהסכמה שבשתיקה, וכי ימתין עד לקבלת הסכמת המכוןשל  ןהסכמת
 בכתב. המכון

]*[ יביא לידיעת המכון כל מקרה הידוע לו בו נעשה שימוש מפר ו/או לא כדין בשם המכון   9.14
ו/או בלוגו המכון. למכון תעמוד הזכות, אך לא החובה, לאכוף את זכויותיו בשם המכון ו/או 
בלוגו המכון. ככל שהמכון יבחר לפתוח בהליכים משפטיים כנגד צד שלישי בקשר להפרת 

כון בשם המכון ו/או בלוגו המכון, מתחייב ]*[ לשתף פעולה ככל שנדרש, לרבות זכויות המ
מנת לסייע למכון -באמצעות מתן עדות בע"פ או בכתב ולבצע כל פעולה נדרשת אחרת, על

 לאכוף ולהגן על זכויותיו בשם המכון ו/או בלוגו המכון. 

או מי מטעמו כל חובת שיפוי למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המכון לא יהיה חב כלפי ]*[ ו/ 9.15
בקשר לכל נזק אשר יגרם ל]*[ ו/או מי מטעמו כתוצאה ו/או עקב השימוש בשם המכון ו/או 

 בלוגו המכון. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומוסכם כי ככל שיחליטו הצדדים בהסכמה על יצירת לוגו  9.16
עולה בכדי ליצור את , יפעלו הצדדים בתום לב ובשיתוף פבמסגרת שיתוף הפעולה משותף
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הלוגו ובמידת הצורך לרשום אותו כסימן מסחר רשום, ככל שיוחלט כן. כל צד יישא בעלויות 
שלו בגין יצירתו של הלוגו ורישומו. עוד מובהר כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, לא 

למעט במקרה שבו ההסכם יהיה רשאי מי מהצדדים לעשות כל שימוש בלוגו החדש שנוצר, 
ביחס לפריטים שנמצאים במלאי הקיים של  -בוטל על ידי המכון בעקבות הפרה של ]*[  לא

 ]*[, על פי אישור בכתב שייחתם על ידי מנכ"ל ]*[ ורואה החשבון שלו.

דבר מהאמור בהסכם זה, אין בו כדי להקנות למכון זכות כלשהי בסימני המסחר ובמוניטין  9.17
 בסימנים זכויות כל ול אין כי מצהירם זה. המכון השייכים ל]*[, למעט כמצוין במפורש בהסכ

 הגלום במוניטיןאו /ו הללו בסימנים כלשהו לשימוש הרשאה משום זה בהסכם אין וכי, הללו
 פעולה מכל ולהימנע, זה בהקשר ]*[ של וזכויותי את להפר שלא המכון מתחייב. ]*[ בשם

 לא כי, ומתחייב מצהיר המכון. ושל הרוחני ובקניין ]*[ של ובזכויותי שהיא דרך בכל הפוגעת
 לאא ההתקשרות בעצם או המסחרי ובשמ, ]*[ של המסחר בסימני שימוש או פרסום כל עשהי

 עצם השימוש ולאופיו של שימוש זה. ל ובכתב מראש לאחר קבלת אישורו של ]*[

  בלעדיות .10

או ביחס לתחום  נוסףמכון וינגייט לא ייתן רשות שימוש זהה לגוף במהלך תקופת ההסכם  10.1
הצעה הזוכה בתחום או תור הוהמכון בחר בהצעת ]*[ ב שאליו הוגשה הצעת ]*[לתחומים 

 להלן. 10.2 למעט כמפורט בסעיף ,בתחומים לפי העניין

ת להתקשר עם גוף אחד בכל אחיהיה רשאי המכון  :( כמפורט בהזמנה1בקבוצה א תחום א) 10.2
, מזנון, מקום להכנת מאכלים ומשקאות מסעדה, בית קפה –מתת הקטגוריות של הקבוצה 

 לשם הגשה מחוץ למקום שיש בו מטבח ועסק לשירותי הסעדה. 

המכון יהיה רשאי להתקשר עם גוף אחד בכל אחת  :( כמפורט בהזמנה1בקבוצה ג בתחום ג)
 מוצר חלב ומוצר תחליף חלב.  –מתת הקטגוריות של הקבוצה 

 המכון בשם לשימוש הרשאה בהסכמי להתקשרבכפוף לאמור לעיל, מכון וינגייט יהיה רשאי  10.3
אחרים ובכל תחום או עניין אחר, לפי שיקול דעתו  שלישיים צדדים עם, סימניו המסחרייםו

 הבלעדי. 

 וביטוח אחריות .11

 לאיכותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/א ואחראי באופן בלעדי בגין פעילותיהיה ]*[  11.1
 או לפריטים.ו/ שימוש בהם ייעשה אשר הגלם מוצרי

תוך ציון ו ויימכרו שווקיאשר פריטים ה איכותיהיה אחראי ל ]*[, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 11.2
, בהתאם לכל דין. אחריות זו תחול גם ביחס לכל אמצעי קידום המכון לוגושם המכון או 

 .המכון. לא תוטל כל אחריות או חבות כאמור על שבו ישתמש ]*[ מכירות

מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים למניעת תאונות ו/או נזקים  ]*[ 11.3
 מסוג כלשהו )לרבות עקב מזון מקולקל(, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש.

עלת מזון, ו/או הפסד מכל מין, לרבות תאונות עבודה והר אובדןאו /ואחראי לכל נזק  ]*[ 11.4
שיגרם במישרין או בעקיפין לאדם ו/או לרכוש למכון, לעובדיו ולכל צד ג' כלשהו, כתוצאה 

   ו.ו/או מי מטעמ ]*[של  וו/או מחדלי וממעשי

לרכוש, מכל מין וסוג שהוא, לקניינו הרוחני לכל פגיעה או נזק  מלא באופן תאחראי היהי ]*[ 11.5
, שנגרם בקשר עם הסכם זה, לרבות בקשר לרכוש או גוף לנזקלשמו הטוב של כל אדם, או  או

 מכירות.הואמצעי קידום פריטים עם ה

 על, ולקיים לערוך מתחייב ]*[ דין כל פי עלאו /ו זה הסכם פי על ]*[ מאחריות לגרוע מבלי 11.6
 להסכם זה.  ד נספחב"ב המצ הביטוח בנספח כמפורט ההוראות ויתר הביטוחים את ,וחשבונ
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 הצדדים יחסי .12

אף אחד . יםעצמאי משתפי פעולה של מעמד הינו, זה להסכם הקשור בכל הצדדים יחסי 12.1
ואין למי מהם זכות להתחייב בשמו , הצד האחר של שלוח, או מורשה, ובדע איננו מהצדדים

בהסכם זה משום יצירת יחסי עובד  אמורב ואין, או מטעמו של הצד האחר בכל דבר ועניין
או עובדיו  המכון ובין, עובדיו או מי מטעמו ]*[רשה בין מורשה ומ אוומעביד, שלוח ושולח, 

את  וקבליש הםיידרש כוח אדם לביצוע הסכם זה,  אםכי  הצדדים מתחייביםמי מטעמו. 
, כל אחד ביחס את תנאי עבודתם וקבעיעימם משא ומתן ו ונהלי, םהעובדים לעבודה בשירות

כמעסיק של  ולא יחשב הצדדים. לכוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה
 הצדדים או נותני השירותים של מי מהם. מטעמו משנה קבלני, הצד השנימי מעובדי 

או לנותני  הםאת כל התשלומים המגיעים לעובדי םועל חשבונ םלשלם בעצמ יםמתחייב
, על פי כל דין, לרבות הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הנחיה של כל רשות םהשירות מטעמ

 .מוסמכת

 תחייבוהוא לא י מכוןה שלכשלוח ו/או כעובד  אומתחייב לא להציג את עצמו כמורשה ו/ ]*[ 12.2
 .מכוןה עבור או בשם לולא יפע

יחסי עובד ומעביד כאמור על טענות בדבר קיומם של  מכוןה גדננטענו ל אף האמור לעיל, ע 12.3
הוצאות כספיות, נזקים או הפסדים בשל  מטעמואו למי  מכוןגרמו לנאו מי מטעמו, ו ]*[ידי 
או מי מטעמו ובין אם עקב החלטה של כל רשות  ]*[בין אם עקב טענות מצידו של  כך,

, מיד עם דרישתם מטעמואו את מי  מכוןלשפות ולפצות את ה ]*[מתחייב  מוסמכת,
להם  הוצאה שנגרמואו הראשונה, בגין כל סכום ששילמו או שידרשו לשלם או בגין כל נזק 

 צאה מכך.כתו

 סודיות  .13

 ( מאשר שקיבל ו/או עשוי לקבל מידע, לפי העניין"הצד המקבל)"כל אחד מבין ]*[ והמכון  13.1
" יכלול כל מידע סודי"(. המונח "הצד המגלהבקשר לצד השני להסכם זה ופעילותו )"סודי 

קוחות נתון טכני, כספי, עסקי, שיווקי, של מכירות או אחר לרבות, אך לא רק, רשימת ל
קיימים ולקוחות פוטנציאליים, מידע, תהליכים או ידע, בין אם כתובים ובין אם לאו, אשר 
קשורים באופן כלשהו לצד המגלה. בנוסף, מידע סודי כולל כל ניתוח, עיבוד או עריכה 

או כל צד שלישי לפי בקשתו, בקשר  מי מטעמושבוצעו על ידי הצד המקבל, או על ידי עובדיו, 
הסודי שנמסר לצד המקבל לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע עם המידע 

הבאים לידי ביטוי בדו"חות, רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי 
יהיה בגדר  לאאחר, בין אם מוחשי ובין אם לאו. למרות האמור לעיל יובהר, כי מידע כדלהלן 

ה: )א( מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לצד המקבל "מידע סודי" לצורך הסכם ז
או נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לצד המקבל שלא עקב הפרת התחייבות הצד המקבל 
על פי הסכם זה; )ב( מידע אשר היה בידי הצד המקבל עובר לחתימת הסכם זה; )ג( מידע 

ד המגלה במישרין או בעקיפין, שהגיע לרשות הצד המקבל מצד שלישי אשר אינו קשור לצ
ללא התחייבות לשמירת סודיות, ואשר גילויו לידיו אינו מפר התחייבות לשמירת סודיות 
שיש לאותו צד שלישי כלפי הצד המגלה לגבי אותו מידע; או )ה( מידע שפותח או נרכש בנפרד 
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נציג, סוכן,  " פירושו לרבות, אך לא רק, כלצד שלישי" ובאופן עצמאי על ידי הצד המקבל.
 או מטעמו. צדמשנה או כל יחיד או ישות הפועל עבור -ספק, יועץ, קבלן

הצד המקבל ישמור על סודיות המידע הסודי, ולא יגלה כל מידע סודי, ולא יעשה שימוש בכל  13.2
מידע סודי למטרה כלשהי, בין אם עסקית ובין אם לאו, אלא ככל הנדרש לצורך קיום 

 . התחייבויותיו לפי הסכם זה

לכל אדם לעיין או להעתיק כל דו"ח או לא ירשה  צדמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  13.3
מסמך אשר ערך או שבא לרשותו או תחת שליטתו כתוצאה מביצוע הסכם זה ובתקופת 

כל צד שלישי אשר קיבל מידע סודי ו, מי מטעמו כי עובדיהמקבל מתחייב  הסכם זה. הצד
במישרין או בעקיפין מאת או מטעם הצד המגלה לא יגלה או ימסור כל היבט של המידע 
הסודי האמור לכל אדם ובכל צורה, במישרין או בעקיפין, או יעשה שימוש במידע הסודי 

 האמור לכל מטרה זולת בהתאם להסכם זה. 

 פי דין, הצדדים מתחייבים כדלקמן: מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על 13.4

כי יהיו אחראים באופן בלעדי לשימוש שייעשה על ידם ועל ידי מי מטעמם במידע  13.4.1
 הסודי;

כי מיד עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה בכתב של  13.4.2
הצד המגלה, לפי המוקדם, הצד המקבל וכל מי מטעמו יחדל לעשות כל שימוש במידע 

די ויחזיר או, אם הורה לו הצד המגלה, ישמיד את כל המידע וכל עותק ממנו הסו
 . , למעט אם על פי דין נדרש הצד המקבל לשמור עותק של המידע הסודיהמצוי ברשותו

כי הצד המקבל יודיע בהקדם האפשרי לצד המגלה, בכתב, על כל חובת גילוי שיחולו  13.4.3
לו, לפי דין, לרבות דרישה של רשות עליו או על מי מטעמו, לרבות גופים קשורים 

מוסמכת, בקשר עם המידע הסודי באופן אשר יאפשר לבעל המידע לפעול להוצאת צו 
 מניעה או כל סעד מתאים אחר. 

 שונות .14

 בכתבהסכם זה מכיל ומגלם את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים; כל הבטחה, הסכם  14.1
ידי הצדדים עובר למועד -תנו או נעשו עלאו בעל פה, התחייבות או מצג בקשר להסכם זה, שני

חתימתו של הסכם זה, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות של הצדדים כקבוע 
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ים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל עבהסכם זה או הנוב
 ממועד חתימתו של הסכם זה.

ת או ולהמח םרשאי , הצדדים אינםלעיל 9.3סעיף כאמור בלתת רישיון משנה  למעט זכויות 14.2
הצד על פי הסכם זה, אלא בהסכמה בכתב של  מי מהםלהסב כל התחייבות או זכות שיש ל

 האחר להסכם.

רשאי,  לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למכון סך כלשהו, והוא לא יהיה ]*[ 14.3
 מכל סיבה שהיא, לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המכון.

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  מהצדדים מיהסכמת  14.4
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

יתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה או על וכל התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחזה כו 14.5
 קיום תנאי מתנאי ההסכם,-תור או הסכמה מצידו להפרה כלשהי או אייופי כל דין, או כו

 יתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.ואלא אם הו

אפילו  הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה, זכות כלשהי לאדם שאינו צד להסכם זה 14.6
אין לפרש הוראה מהוראות הסכם זה כחלה נזכר שמו במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; 

 לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.

 כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה ייעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים להסכם. 14.7

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים הנוגעים להסכם זה או הנובעים ממנו  14.8
 יפו ולהם בלבד.-יבאב-מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל

מלבד אם נקבע אחרת בהסכם זה, כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לפי הכתובות  14.9
שעות משעת מסירת המכתב בדואר  72המפורטות להלן, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

ביום העסקים הראשון שלאחר מועד  –שוגרה בפקסימיליה  אם)כנגד אישור מסירה(;  רשום
הצד המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; ואם נמסרה ביד שיגורה, בתנאי ש

 ביום העסקים הראשון שלאחר יום מסירתה. –

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

_____________ _________________     __________________________ 

 ]*[                                          מכון וינגייט                       
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 נספח א 
 מסמכי ההזמנה
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 נספח ב 
 הצעת ]*[
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 נספח ג
 הפריטים 
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 נספח ד
 ביטוח 

  

  :בלבד זה נספחלצורך 
 

מכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס כוונה לה – "וינגייט "מכוןו/או  "המכון הגדרת "
  .חברות בנות ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל ו/אווינגייט 

 

יובהר כי התחייבויות הספק לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים הוראות 

המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )אישר ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים בדבר 

או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב  1981-)ביטוח( התשמ"א

ל נספחיו. בכל לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם ע

לגרום  הספקמקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב 

 .מנת להתאימם להוראות הסכםל עלשינוי ביטוחיו 

 

 

לערוך ולקיים, על חשבונו,  ספקפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב ה-על ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .1
וזאת במשך כל תקופת ההסכם החל מיום תחילתו כולל עד גמר תקופת השירותים את הביטוחים 

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  - אישור קיום ביטוח, 1' דכנספח המפורטים 
אישור קיום ביטוחי )להלן: " המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2019-1-6ביטוח וחיסכון 

, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט בישראל "(, על כל תנאיהם, בחברת ביטוח מורשית כדיןספקה
 "(: ספקביטוחי הלהלן )להלן בהתאמה: "

 

 

, מיום תחילת וחבות המוצר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית

  ; שנים שלאחר סיום העבודות 3-יימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות ממתן השירותים וכל עוד ק

 

 הספק מתחייב לערוך את הביטוחים כאמור לעיל ולהמציא אסמכתאות כדלקמן: .2
 

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח  - אישור קיום ביטוח -1נספח ד.א 2

אישור קיום ביטוחי המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: " 2019-1-6וחיסכון 

"(. מובהר בזאת כי אישור קיום ביטוח אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הספק לא גורע מחובת הספק

ה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת המכון, הספק מתחייב הספק לעמוד בכל הוראות הביטוח בחוז

 להמציא עותק פוליסות. 

 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בהוראות הביטוח בסעיפים אלו לרבות נספח  .3
הביטוח, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות 

וחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ביט
לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו  1ההסכם, ולעניין אחריות מקצועית וחבות המוצר כאמור בסעיף 

כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת המכון אישורים על תשלומי הפרמיה. 
 כן, הספק יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. כמו 

 

יום לפני מועד תחילת  14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .4
, כשהם חתומים כדין על ידי המבטח. את אישור קיום ביטוחי הספקמתן השירותים עפ"י הסכם זה 

ע לו, כי המצאת אסמכתאות אלו כשהם חתומים כדין על ידי המבטח הינו תנאי הספק מצהיר, כי ידו
מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתם לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
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  ביטוחי הספק יכללו את ההוראות הבאות: .5
 

 .ביט ו/או כל נוסח מקביל לביט לא יפחתו מתנאינוסחי הפוליסות  .5.1
 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת. .5.2
על  המכוןלא תפגע בזכויות  הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי מי  .5.3

 פיהן.
הפוליסות כוללות הוראה בדבר ויתור על זכות התחלוף כנגד המכון ו/או מי מטעמו  .5.4

 נת זדון. ויתור לא יחול כלפי אדם שפעל מתוך כוווובלבד שה
 הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות.  .5.5

 

מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .6
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות 
ו/או לפצות את המכון ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או 

 פי כל דין.  על
 

לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המכון את  ימים 7-לא יאוחר מ .7
אישור קיום ביטוחי אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת ולהמשיך להפקיד את 

המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם )ולעניין ביטוח אחריות הספק 
מקצועית וחבות המוצר מתחייב הספק להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי הספק לתקופות 

 לעיל(.  1נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 
  

כאמור לעיל, והספק מתחייב הספק  אישור קיום ביטוחיהמכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את  .8
לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא 
האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות המכון לעריכת הבדיקה 

ו על מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על המכון ו/א
שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 
בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת 

בין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ו
 אם לאו. 

 

הינה אישור קיום ביטוחי הספק מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב .9
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הספק 

ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא  לבחון את חשיפתו לחבות
מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכון ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות 

 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 
 

עמו מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכוש הספק פוטר בזה את המכון ו/או מי מט .10
 אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 

ו/או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא הסכם  הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת .11
סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים  ההתקשרותזה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי 

נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק ולעניין אחריות מקצועית וחבות 
לעיל. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי  1המוצר כאמור בסעיף 

 מוטלת על הספק. נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל,
 

לנספח  2הספק רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור קיום ביטוחי הספק ובסעיף  .12
אישור קיום ביטוחי הספק, ובמקרה כזה הספק מתחייב לחתום על ההצהרה המצורפת להסכם זה 

 כי אינו מעסיק עובדים ו/או מי מטעמו.  2ומסומנת כנספח ד'
 

המכון שומר את זכותו לבצע שינויים , הביטוח אישורי החדשה בעניין הרגולציה רלאו כיבזאת,  מוסכם .13
. בנספח הביטוח ובלבד שלא יהיה בכך כדי לשנות את היקף גבולות האחריות וסכומי הביטוח של הספק

 הספק מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד המכון בהקשר זה.  
 

מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י הספק תהווה הפרה יסודית  םהינ לעיל 1-12סעיפים  .14
 של החוזה.
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 אישור קיום ביטוחי הספק – 1נספח ד' 

 יםאישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 * האישור מבקש המבוטח אופי העסקה * מעמד מבקש האישור *

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

   ספק עבודותאחר:  ☐

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

אחר: בקשר  ☒

 190045 ס'מהזמנה ל

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  םש

 ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם צ'ארלס וינגייט

 ("מכון וינגייט"או  "המכון")להלן: 

 

 500502000 ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

 מען: מכון וינגייט מען

 

 כיסויים 

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול 

 חריגים

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 גבול האחריות/ סכום הביטוח

תאריך 

 סיום

תאריך 

 תחילה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

מספר 

 הפוליסה

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

 סכום מטבע

  

 רכוש      

       

       

       

אחריות  -302

 צולבת

  הרחב שיפוי  -304

הרחבת צד ג'  -307

קבלנים וקבלני 

 משנה

ויתור על  -309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

כיסוי  -315

 לתביעות המל"ל

מבקש  -322

האישור מוגדר כצד 

 ג' בפרק זה 

 ראשוניות  -328

 צד ג'     4,000,000 ₪ 
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רכוש מבקש  -329

האישור ייחשב כצד 

 ג'

   שיפויהרחב  -304

 ויתור על   -309

תחלוף  הלקוח ו/או

לטובת מבקש 

 האישור

 -מבוטח נוסף -319

היה וייחשב 

כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

 ראשוניות -328

 אחריות מעבידים     20,000,000 ₪ 

אחריות  -302

 צולבת

 הרחב שיפוי   -304

כיסוי  -310

למשווקים במסגרת 

  חבות מוצר

 ראשוניות -328

 -תקופת גילוי -332

 חודשים 12

 אחריות המוצר     4,000,000 ₪ 

אובדן  -301

 מסמכים

אחריות  -302

 צולבת

 הרחב שיפוי   -304

הרחבת צד ג'  -307

קבלנים וקבלני 

 משנה

ויתור על  -309

תחלוף לטובת 

 מבקש האישור

מרמה ואי  -325

 יושר עובדים

עיכוב/ שיהוי  -327

 עקב מקרה ביטוח

 ראשוניות -328

 -תקופת גילוי -332

 חודשים 6

 אחריות מקצועית     2,000,000 ₪ 
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 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*:השירותים פירוט 

 יש למלא קוד

 

 ביטול / שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 2 -נספח ד' 

 הצהרת אי העסקת עובדים

 

 לכבוד

חברות בנות ו/או מי מטעמם של כל ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 
 ("מכון וינגייט"או  "המכון")להלן:  הנ"ל

 כתובת: מכון וינגייט

 

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון: 

 עבודות/שירותים להתקשרות למתן שירותי ייעוץ /תכנון/פיקוח

 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או החוזה, "בהתאמה"(

 

ת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בחוזה שבנדון אינני מעסיק הריני מצהיר בזאת כי במסגר .א
 עובדים.

 

מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח  .ב
 שערכתי.

 

 מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכללה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ובביטוח .ג
 אחריות מקצועית הרחבה לאחריות שילוחית בגין עובדים ומנהלים ו/או כל מי מטעמי.

 

הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח  .ד
חבות מעבידים וארחיב את ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית כמתחייב על פי 

 שבנדון ובנספח אישור הביטוח לחוזה.החוזה 

 

בהמשך ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא  .ה
 לכם נספח ביטוח מתוקן כמתחייב מהחוזה שבנדון.

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 בכבוד רב

 

      ................................................................          ............................................. 

 )תאריך(                        )חתימת המצהיר(            )שם המצהיר(       


