
 

 ביצים טריות אספקתל הסכם

  2018שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ____ לשנת 

 בין
 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר(   

 580550789 
 42902מכון וינגייט, נתניה  
      ("המכוןאו " "מכון וינגייט)"  

 מצד אחד;
 לבין

        ]**[ 
 ח.פ  ]**[ 
 ]**[ 
    "(ספקה)" 

 מצד שני.
 

המעניק שירותים לכלל  נמצא מבנה המשמש כמטבח, ובשטח מכון וינגייט הואיל
אוכלוסיית מכון וינגייט, תלמידים, סגל הוראה, ספורטאים, אורחים וכיוצא 

  ;"(המטבח)"באלה 

 ; טבח, מעת לעתביצים טריות למולמכון וינגייט דרושה אספקת  והואיל

 אנספח צורפת להסכם זה כהצעות מחיר המפנה בבקשה לקבלת ומכון וינגייט  והואיל
 ;להסכם זה

להסכם  בנספח המצורפת כ ובהליך האמור על סמך הצעת ספקומכון וינגייט בחר ב והואיל
 "(;ת הספקצעהזה )"

הוראות ב כקבוע אספקת מוצרי המזוןאת השירותים  למכוןמעוניין לספק  הספקו והואיל
 הסכם זה; 

להסדיר את יחסיהם המשפטיים, והכל בכפוף לקיום התנאים והצדדים מעוניינים  והואיל
 המפורטים להלן בהסכם זה.

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 כללי  .1

 חלק בלתי נפרד הימנו וייקרא כאחד עם יתר סעיפיו. הואהמבוא להסכם זה  .1.1
כותרות הסעיפים הוספו לצורכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם  .1.2

 זה. 
כל מקום שנאמר בו לשון  כל מקום שנאמר בו לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים, ולהפך. .1.3

 זכר, דינו כלשון נקבה, ולהפך.

 ההתקשרות .2
שלח לו מעת י ןשהמכובהתאם להזמנות רכש  ,"(המוצרים)" טריות ביציםלמטבח הספק יספק 

הסכם זה , ויעמוד בכל הדרישות, התניות וההתחייבויות מכוח ל פי צרכיו "(רכש הזמנת)" לעת
 . המכוןהמלאה של  והכול לשביעות רצונו

 והתחייבויותיו הספק הצהרות .3
 מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  הספק

מניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת כל שהיא, שיש בה כדי למנוע ממנו  כלכי אין  .3.1
 ולקיים את התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.  המכוןלהתקשר בהסכם זה עם 
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, ושאין בהם כדי כל פריטי המזון שיסופקו על ידו יהיו טריים, אכילים, מטיב מעולהכי  .3.2
 .לסכן את הסועדים

 הלטיב השירותים ולביצועם במועד וברמה הדרושה, בין אם אלכי הוא יהיה אחראי  .3.3
 בוצעו על ידו באופן ישיר ובין אם ניתנו על ידי עובדיו, יועציו, שלוחיו או מי מטעמו.

כי הוא בעל ידע, ניסיון, מיומנות, אמצעים, כוח אדם מיומן וכישורים מתאימים  .3.4
, י יש בידיו כל האישוריםהדרושים כדי לספק את השירותים, כמפורט בהסכם זה, וכ

וההיתרים הנדרשים לצורך הספקת השירותים על פי דין, לרבות על פי כל  הביטוחים
פיקוח על מצרכים הצו  על פישניתן לו . הוראה או הנחיה של כל רשות שלטונית

רישיון עסק מטעם הרשות ו 1960-א"כהתש ,סחר במזון, ייצורו ואחסנתו(הושירותים )
 תקפים ויהיוהיתרים אלה  , ביטוחיםוכי אישורים ,צו רישוי עסקיםמתוקף  המקומית

  למשך כל תקופת ההסכם. בידיו
יקיים את כל הוראות הספק , הסכםבמהלך כל תקופת המבלי לגרוע מכלליות האמור, 
 .1994התשנ"ה  (שיווק ביצי מאכל)תקנות בריאות הציבור )מזון( 

כי כל דין לכל אחת מהמשאיות האמורות, ורישיון הובלת מזון תקף על פי כי בידיו  .3.5
רישיון כזה ימשיך להיות בידיו לכל אחת מהמשאיות בכל תקופת שהוא מתחייב 

 . הסכםה
מורשה לשיווק ביצים מאת משרד  ספקרישיון כי במשך כל תקופת ההסכם יחזיק  .3.6

 החקלאות ופיתוח הכפר.
 הובלתו, בכל הקשור לתברואת המזון, להסכם זה ג נספחכי ימלא אחר הוראות  .3.7

 .והפיקוח עליו
ללא  ,במחירי ההסכם בכל מועד ובכל עונות השנה מתחייב לבצע את השירותיםהוא כי  .3.8

 .רכל תוספת או שינוי במחי
ראי לתת מענה בזמן אמת לכל אשר יהיה אח, נציג מטעמו המכוןלרשות כי הוא יעמיד  .3.9

 הספקלפנות לנציג  המכון רשאי. "(הספק נציג") , ויפקח על מתן השירותים בפועלבעיה
 בכל עת.

, לרבות לעניין שעות ומועדי יםבכל הנוגע למתן השירות המכוןכי ימלא אחר הוראות  .3.10
 .והלילפי נ, המכוןלו  שיורהלמתקנים כפי  יספק את המוצריםכי , וההאספק

זה וכן אחר מלא אחר כל הדינים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם כי י .3.11
כל דרישה, הוראה או הנחיה של כל רשות שלטונית בקשר עם מתן השירותים 

אחריות כלשהי  המכון, ויימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להטיל על ואספקתם
 כלפי אדם או רכוש. 

 השוטף. למטבח חיונית למען תפקודוכי הוא מודע לכך שאספקת המוצרים  .3.12
בכל תקופת  םברשות ויחזיקותנאי הכשרות הנדרשים  כי הוא ומי מטעמו יקפידו על .3.13

  .כשרות בתוקף השירות תעודת
מישרין והנוגע להסכם זה, ב ול מסמך או פרט מידע המבוקש על ידכ למכוןכי יעביר  .3.14

 הראשונה.  ואו בעקיפין, מיד עם דרישת

 אספקת המוצרים .4
 11יפים הספק יספק את המוצרים בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות סע .4.1

 (. מפרט טכני והגדרת הבל"מ דרישות; התחייבויות הספקבחלק ב' בבל"מ ) 16עד 
ם או במועדם על פי הזמנת במלוא סופקולא  המוצריםכי  המכון יקבעבו שבכל מקרה  .4.2

ממועד  שעות 24בתוך חסר מוצר כל והספק ישלים  ,בפני הספק תריע על כךי, הרכש
 .ההודעה

ריקתם בשטח ההתארגנות של המטבח כפי פו, ריםהמוצראי להובלת אח יהיההספק  .4.3
 . המכוןלו  שיורהפי כ

ערוכה הספק יצרף לכל משלוח של הזמנת רכש שייצא לאחד המתקנים תעודת משלוח  .4.4
שם הנהג, שם הממונה מטעם הספק מלאה, הכוללת בין השאר את כמות המוצרים, ו

 "(. משלוח תעודתמעת לעת )" כוןהמלו  שיורהעל המשלוח וכל פרט אחר כפי 
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בכמות,  יםעומד םכדי לוודא שה באופן מדגמי המוצריםרשאי לבדוק את  המכון .4.5
זה ועל פי  הסכםעל פי התברואה ובכל דרישה אחרת  בתקניבמבחר, בטיב, בטריות, 

 .הזמנת הרכש
 כלי רכבאחריותו ועל חשבונו, באמצעות , בהמוצריםהספק יהא אחראי על הובלת  .4.6

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין, לרבות כל הנחיה של  בעלי כל הרישיונות,
על הובלת המוצרים בקירור ועל פי כל דרישות , ובכלל זאת יהא אחראי רשות מוסמכת

 . המפורטות בהסכם זה התברואההקירור ו
בהיקף מסוים  רכשלהזמנת  מתחייב ואינו בהתאם לצרכיו יזמין את השירותים המכון .4.7

על כל  מוותר מראש הספקאלי כלשהו במהלך תקופת ההסכם. או בהיקף מינימ
 .אלה ניםבענייתביעה וטענה  ,דרישה

 ותוקפו ההסכםתקופת  .5

 תקופת)" החל ממועד חתימתו חודשים 24של הסכם זה הוא לתקופה של  תוקפו .5.1
תקופות  לשלושההסכם שמורה האופציה להאריך את תקופת  למכון. "(ההסכם

לפחות לפני תום יום  30 לספק, במתן הודעה מוקדמת אחתחודשים כל  12נוספות של 
  ההסכם.

בלעדי והמוחלט, להביא הסכם זה לסיומו בכל עת ה רשאי, על פי שיקול דעתו המכון .5.2
 הודעה על ידי מתןוזאת ללא צורך בנימוק, , "(סיום מוקדם)" ומכל סיבה שהיא

ל זכות אחרת של מבלי לפגוע בכ ,ם מראשמיי 60 , לכל הפחותספקבכתב ל מוקדמת
במקרה של סיום מוקדם לא יהא הספק זכאי לכל פיצוי או דמי נזק אולם . המכון

שלם לספק את התמורה בגין השירות שהספק ביצע בפועל עד למועד הסיום המכון י
 המוקדם. 

 : הבאים במקריםודעה מוקדמת, הסכם זה מידית, וללא ה לסיים רשאי המכון .5.3
בקשה לפירוק או לכינוס נכסים או בקשה להסדר  הספקעל ידי  או הספקהוגשה נגד  .5.3.1

נאמן או מנהל מיוחד,  ,מפרק ,כונס נכסים וצו פירוק או מונה ל ואו התקבל נגד נושים
או חלקם והבקשה, הצו או המינוי כאמור לא בוטלו  ווהכל זמני או קבוע, על כל נכסי

המאוחר, ים לפי שהתקיים במעמד הצדדיום מהיום שהוגשו או לאחר דיון  90תוך 
יום ממועד הבקשה )או תוך מועד  30לא הגיש בקשה לביטול תוך  הספקאולם אם 

אחר שנקצב על ידי בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת(, יחול האמור בסעיף זה 
או בחלוף המועד להגשת בקשת הביטול,  ימים מהמועד להגשת בקשת ביטול 30תוך 

 . לפי העניין
או  םבהסכם זה על נספחיו, כול םכהגדרת יםהשירותהספק הפסיק את מתן   .5.3.2

 . המכון, לתקופה כלשהי מבלי לקבל על כך בכתב ומראש את הסכמת םמקצת

 שאינו יסודיאו לא תיקן הפרה של סעיף הפרה יסודית של ההסכם  הספק הפר .5.3.3
 .ימים מיום שנשלחה אליו דרישה לתיקון ההפרה חמישהמסעיפי ההסכם בתוך 

 התשלוםהתמורה ואופן  .6
, יהא הספק המכוןשל  לשביעות רצונו בתמורה למתן השירותים במלואם ובמועדם .6.1

של  מחירוכפול  ,בפועלבחודש החולף שסיפק  המוצריםהשווה למספר  ,זכאי לתמורה
 . "(התמורה)" נספח ו להצעת הספקלמחיר שנקב הספק ב, בהתאם מוצר על פי סוגוכל 

קניית איסוף,  לרבות השירותיםצורך מתן להספק ת את כל הוצאו תכולל התמורה .6.2
. וכיוצא באלה אריזה ,קירור, הפרדההובלה, , המכוןמוצרים והתאמתם לדרישות 

 .מלבד התמורה המפורטת בסעיף  זה, לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת
המוצרים שסיפק לכל חודש דו"ח ובו פירוט העשירי  ביום המכוןביר לאישור יע הספק .6.3

 חורתמ, ולצדו יציין את הותעודות המשלוח החולף, בהתאם להזמנות הרכשבחודש 
"ח הדואת  המכון אישר לא"(. חודשיה"ח דוה"לעיל )זה  סעיףהאמור בעל פי  והתמורה
ח "הדואת  המכוןשר יפיק דו"ח מתוקן. אישר א, ספקל והערותי יעבירהחודשי, 
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"ח הדו, בהתבסס על למכון חשבוניתאשר ינפיק  ,קספעל האישור לודיע י ,חודשיה
  .המאושר החודשי

 .חשבוניתה הגשתימים מיום  60שוטף+תשלום בתנאי  ספקל עבירי המכון .6.4

 משנה קבלןהחלפת  .7
שהמכון אישר במסגרת הצעת קבלן המשנה  יהא מעוניין להחליף אתספק במידה וה .7.1

 .מכוןלקבל אישור מראש ובכתב מההספק , מחויב הספק
המשנה שברצונו  ספקינמק בכתב את הסיבות להחלפה, וכמו כן את פרטי  ספקה .7.2

 ("המשנה החדשקבלן להלן ". )להתקשר עמו
כון, לפי שיקול המשנה החדש על ידי נציג המ קבלן ההחלפה תתבצע רק לאחר אישור .7.3

 דעתו הבלעדי. 

  ושיפוי אחריות .8

מכל אחריות לעניין אובדן או נזק לרכוש מכל מין וסוג  המכוןפוטר בזאת את  הספק .8.1
 שהוא, או לעניין הפסד כלשהו הנגרם לו, לרכושו או למי מטעמו מכל סיבה שהיא.

לכל אדם או גוף שהוא, שייגרם הפסד או נזק  ,לכל פגיעה, אובדן יהיה אחראי הספק .8.2
וכל צד ג' שהוא,  באים מטעמוה ,המכון, עובדיוומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 

או  הספקשנגרם עקב מעשה או מחדל של  ומי מטעמו, הספקעובדיו של לרבות וכן 
הנובע והנוגע למתן השירותים )כולם או חלקם(  ,עובדיו או הבאים מטעמו ובכל הקשור

 אי מניעת מפגעים. בשל  לרבות
ק, הוצאה, נז למכוןייגרם  אםומצהיר כי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב  .8.3

תוגש נגד  אםלשלם סכום כסף כלשהו או  המכוןידרש  אםאובדן או עלות כלשהם, או 
, תובענה או המכון או מי מעובדיו, מנהליו, נציגיו, קבלניו, או כל גורם אחר מטעמו

וישפה את  הספקדרישה, הקשורה או נובעת, במישרין או בעקיפין להסכם זה, יפצה 
חויב שהמכון יבגין כל נזק, הוצאה, אובדן או עלות כלשהם, ובגין כל סכום  המכון

 לשלם בגין איזה מהעניינים האמורים.

 ערבות ביצוע .9

 הספק על פי הסכם זה או על פי הדין, ימציא הספק להבטחת מילוי התחייבויותיו של ה .9.1
אשר  מסכום התמורה₪  12,000על שך למכון וינגייט ערבות בנקאית אוטונומית, 

ערבות להסכם זה )" דנספח תשולם בפועל על ידי מכון וינגייט בנוסח המצורף כ
 בד בבד עם חתימת הסכם זה. ימסור למכון וינגייט  ספק. ה"(הביצוע

בהתחייבויותיו על פי ההסכם, על פי שיקול דעתו הבלעדי  ספקבכל מקרה בו לא עמד ה .9.2
( ימים מיום 7את ההפרה בתוך שבעה ) ספקוהמוחלט של מכון וינגייט, ולא תיקן ה

ידי מכון וינגייט, מכון וינגייט יהיה רשאי לממש את ערבות -שנדרש לכך בכתב על
האחריות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, וזאת מבלי להיזקק לפניה מוקדמת 

 לערכאות. 
ייט כלפיו כדי לפגוע בכל זכות העומדת למכון וינגביצוע ופירעונה אין בהפקדת ערבות ה .9.3

בגין הפרת הסכם זה או על פי כל דין או כדי לתחום תחומים ולקבוע סייגים לגבולות 
 כלפי מכון וינגייט לפי הסכם זה ולפי כל דין. ספק אחריות ה

 הספק. כל העלויות הכרוכות בערבות האחריות, האמורות בסעיף זה, תחולנה על  .9.4

 מעביד -העדר יחסי עובד .10

מור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד דבר האמוסכם ומובהר כי  .10.1
מכל  ,, קבלני המשנה שלוולרבות עובדי, או מי מטעמו הספקבין ל המכוןומעביד בין 

 ספקמבצע את העבודות והוראות הסכם זה כ הספקמובהר כי . ועובדיהם ,מין וסוג
 עצמאי לכל דבר ועניין.

פי החלטת -חויב, עלי, אם בו חויבישבגין כל סכום  המכוןמתחייב לשפות את  הספק .10.2
מוסמכת כלשהי, העומדת בניגוד להסכמה המפורשת שבין הצדדים, כאמור  רשות
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טרחת עורך -לרבות הוצאות משפט ושכר ,כל עובדבקשר עם זכויות לעיל,  10.1ף בסעי
יום מהמועד שבו תימסר לו דרישה לעשות כן. במקרה  15דין וזאת לכל המאוחר תוך 

כאמור ובצירוף  המכוןבגין כל סכום שישולם על ידי  המכוןישפה את  הספקכאמור, 
 .הצמדה וריבית הפרשי

או מטעמה, או  המכוןשם להופיע ב הספקלא יתפרש כמסמיך את  בהסכםדבר האמור  .10.3
 כלשהו או למטרה כלשהי.  ןבעניי המכוןנציג  שלכמקנה לו מעמד 

 סודיות  .11

 ,אדם כל לידיעת להביא או להודיע, למסור להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הספק .11.1
מתן  עם , לשותפיו, לעובדיו, לשלוחיו או למי מטעמו, בקשראליו ידיעה שתגיע כל

יהא אחראי על קיומו של סעיף זה גם על ידי עובדיו  הספקזה.  הסכם מושאהשירותים 
 .ומי מטעמו

 זה יעמדו בתוקף גם לאחר תום תקופת ההסכם.  11 סעיףהוראות  .11.2

 ביטוח .12

ת הביטוח אשר יחולו על או על פי הסכם זה, הוראועל פי דין  הספקמבלי לגרוע מאחריות 
בלתי נפרד  , ומהווה חלקהנספח ן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כהצדדים ה

 הימנו.

 שונות .13

על  , כולן או חלקן,או חובותיו להעביר או להמחות זכויותיו ,למסור רשאיאינו  הספק .13.1
 ., אלא באישור בכתב ומראש של המכוןזה, בין אם במישרין ובין אם בעקיפיןפי הסכם 

לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה  הספק שיתיימרמסירה או העברה  כל
בכלל זאת, יהיה רשאי הספק ליתן את השירותים למכון  ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

ספק ה משנה אך ורק בכפוף לאישורם מראש ובכתב על ידי המכון.קבלני באמצעות 
אחריות על פי הסכם זה ועל מהספק כי העסקת קבלני משנה לא ישחררו את מצהיר 

 .פי דין
 לספק לא תהא זכות עיכבון כלפי המכון בכל מקרה שהוא. .13.2
הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומביא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל  .13.3

הבטחות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר להסכם זה, שניתנו 
אין בהם כדי להוסיף על  או נעשו על ידי הצדדים לפני מועד חתימתו של הסכם זה,

החיובים והזכויות של הצדדים כקבוע בהסכם זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או 
 לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל ממועד חתימתו של הסכם זה.

חשב ויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ישום התנהגות מצד מי מהצדדים לא ת .13.4
ויתור או הסכמה מצדו להפרה כלשהי או אי קיום תנאי שהוא, או על פי כל דין, או 

ויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ואלא אם ה
 ובכתב.

הסכם זה לא נועד להקנות, והוא אינו מקנה, זכות כלשהי לאדם שאינו צד להסכם זה,  .13.5
זה  הסכםוראה מהוראות אפילו נזכר במפורש בהסכם זה לעניין כלשהו; אין לפרש ה

 כחלה לטובת אדם שאינו צד להסכם זה.
הנוגעים להסכם זה או הנובעים סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל העניינים  .13.6

 בלבד. היפו ולאל-אביב-ממנו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
 ם להסכם.כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה יעשו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדי .13.7

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה, או בכל כתובת אחרת  .13.8
צד לפי הוראות הסכם זה. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובת אחד עליה יודיע ש

ימי עסקים מעת משלוחה בדואר רשום  5תוך בהצדדים תיחשב כזו שהגיעה לצד הנמען 
ביום העסקים הראשון שלאחר מועד  –בפקסימיליה )כנגד אישור מסירה(; אם שוגרה 

שיגורה, בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה בדבר שיגור ההודעה; אם 
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; ואם נשלחה בדואר ביום העסקים הראשון שלאחר יום מסירתה –נמסרה ביד 
 .קבלת אישור קריאת הדוא"ל במועד –אלקטרוני 

 

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

   

מכון וינגייט לחינוך גופני 
 ולספורט ע.ר

 הספק 

 

 

 –)ו( לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, התשע"ז41בהתאם להוראות סעיף 
, מונה רואה חשבון מלווה למכון וינגייט וזאת עד ליום התחילה של החוק האמור. התחייבויות 2017

   רק אם נחתמו גם על ידי רואה החשבון מלווה.כספיות מטעם מכון וינגייט תהיינה תקפות 

 

_______________________ 

 רואה החשבון המלווה
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 ב ספח נ

 ההצעה
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 הוראות בדבר תברואת המוצרים והובלתם – גנספח 

 ינוע מזוןש .1

  יעודית בלבד.יבמשאית  המתקניםמזון ישונע אל  .1.1

 מולטי במשאית ישונעו קפואה אספקה, מצוננת אספקה, יבשה אספקה: שוניםחומרי גלם  .1.2
 .אחת באספקה טמפרטורה

 להלן בנושאי טמפרטורות המזון במהלך השינוע:של מקרה יחולו הכללים בכ .1.3

 זון קר:מ .1.3.1

 מע"צ. 4מזון קר יגיע למטבח בטמפ' שלא תעלה על  .1.3.1.1

 תישמר. רטורהן קר תיעשה באופן מבודד כך שהטמפכל הובלה של מזו .1.3.1.2

 :קפואזון מ .1.3.2

 .לות צלזיוסמע 18 מינוס על תעלה אשלרטורה טמפביגיע למטבח  קפואמזון  .1.3.2.1

 .המכון לדרישות בהתאם יתבצעו האספקה זמני .1.3.2.2
 

 וטרינארית משנה ביקורת .2

 אישורה את קבליו העירונית ריתטרינוהו המחלקה את עבורי משלוחמתחייב כי כל  הספק .2.1
 .אספקה כל על החתום

 .העירוני טרינרוהו בחותמת חתומות יהיו הגלם חומרי של המשלוח תעודות .2.2

 

 פנימיים ובקרת איכות בדיקה .3

  .המוצרים יצורף דו"ח בקרת איכות פנימיתעודות המשלוח של ל .3.1
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 נספח ד
 נוסח ערבות ביצוע

 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר(

 

 א.ג.נ;

 ערבות מס' ___________הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות מוחלטת ובלתי ספקהעל פי בקשת _______ )להלן: " .1
מותנית בכל תנאי, לתשלום כל סכום עד לסכום של __________ שקלים חדשים )להלן: 

בינכם  ספק, בקשר עם הסכם לאספקת ביצים טריות שנחתם"( שתדרשו מאת הסכום הערבות"
 .ובין הספק

סכום הערבות יהיה צמוד למדד וישתנה בהתאם לשיעור העליה או הירידה של מדד התשלום  .2
 ביחס למדד הבסיס. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי מדד התשלום עלה או ירד 
מדד התשלום  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין -לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה 

 למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. 

  -לעניין זה 

"מדד" משמעו מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות 
והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם 

ן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכ
 יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; 

"מדד הבסיס" משמעו המדד הידוע במועד הוצאת הערבות, אשר פורסם ביום _________, 
 ועומד על _________. 

 על פי כתב ערבות זה. "מדד התשלום" משמעו המדד הידוע ביום ביצוע תשלום כלשהו 

ימים מקבלת  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות תוך  .3
דרישתכם הראשונה בכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה 

ם בכל אופן שהוא. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיי
 ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.ספקנגד ה

אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על  .4
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידנו בגין 

הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם  ערבות זאת לא יעלו על סכום
 אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 לעיל. 2אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  .5

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ______. .6

 בכבוד רב

__________ 

הבנק; ]חתימה וחותמת 
 כתובת הסניף[
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 נספח ה

 ביטוח 

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

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

 שנים ממועד סיום השירותים.  5ובהתייחס לביטוח חבות המוצר למשך  השירותים

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

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולא 
לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת 

בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים המכון אישורים על תשלומי הפרמיה. הספק יישא 
 בביטוחי הספק. 

 יום לפני 14 -ללא צורך בכל דרישה מצד המכון מתחייב הספק להמציא למכון, לא יאוחר מ .3
מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל 

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

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

נ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים ה .4
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

בגין כל נזק ו/או אובדן שהספק אחראי לו על  ולשפות ו/או לפצות את המכון ו/או מי מטעמ
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

, מתחייב הספק להפקיד בידי המכון לפני מועד תום תקופת ביטוחי הספקיום  7 -לא יאוחר מ .5
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 או 

 לעיל.  1למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעיף 

המכון יהיה רשאי, אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק  .6
כאמור לעיל, והספק מתחייב 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 

המכון לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות ומתחייב, כי זכויות 
כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת  ועל המכון ו/או מי מטעמ

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או 
סכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי ה

 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
פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה 

זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא 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. 

יחידיו ו/או את מי מטעמו מכל אחריות לאובדן ו/או נזק הספק פוטר בזה את המכון ו/או את  .8
שייגרם על ידו לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של הספק, בין אם 

 נערך ביטוח בין אם לאו. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
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 להלן)אחרים  ספקים אוו/ קבלנים עם תקשרי הספק בו במקרה לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .9
 ביטוחים מהקבלנים לדרוש מתחייב הספקהשירותים,  מתן לצורך"( הקבלנים" :וביחד

 פעילות לצורך הנדרש אחר ביטוח וכל עימם ההתקשרות והיקף השירותים לאופי המתאימים
לאחר תום שנים  5של , למשך תקופה נוספת חבות המוצרולעניין  דין כל פי על או זו

 אלה, גורמים ביטוחי במסגרת המכון לטובת הוראות וחי הקבלנים יכללוביט ,ההתקשרות
 מי או המכון כלפי התחלוף זכות על ויתור או שיפוי הרחבי במסגרת המכון הכללת לרבות
 ביטוחי של לקיומם האחריות מקרה בכל כי יובהר. בזדון לנזק שגרם אדם כלפי למעט ו,מטעמ

 .זה בהקשר דין פי על אחריות נוטל והוא בלבד הספק על מוטלת הספק מטעם הקבלנים

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

 אישור עריכת ביטוחים

 תאריך _____________

 לכבוד

 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט )ע.ר(
 "(המכון)להלן "ו/או חברות בנות  

 כתובת 

 

  

 א.ג.נ,

 

)להלן: "הספק"(, בין היתר,                      ................... ח.פ.הנדון: אישור על קיום ביטוחים של 
בקשר עם אספקה של ביצים טריות ו/או _______________________________________ 

 -___________ )להלן בהתאמה: "השירותים/המוצרים",  וו/או כמפורט בהסכם מיום 
 "(."ההסכם

 

"( ערכה תקופת הביטוחהננו לאשר בזאת, כי החל מיום ________ ועד יום __________ )להלן: "
 , את הביטוחים המפורטים להלן:השירותיםחברתנו על שם הספק, בקשר עם 

 

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

נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, בקשר עם ו/או במסגרת 
לאירוע ובסה"כ ₪  4,000,000ההתקשרות נשוא ההסכם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, אדים,  לתקופת ביטוח שנתית.  הביטוח אינו כפוף
התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל 
דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, 

 שפותורחב להביטוח הקבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 
ו/או מי  הספקלמחדלי או /מעשי ות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב בגין אחריו המכוןאת 

לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  , ובכפוף לסעיף אחריות צולבתמטעמו
 זה ביטוח לעניין שלישי כצד ייחשבו רכושואו /ו המכון  מיחידי המבוטח.

 

: המבטח את חבות הספק כלפי עובדיו  מס'.................לביטוח חבות מעבידיםפוליסה  .2
במתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים 

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

לתובע ולאירוע ביטוחי, ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. הבטוח אינו כפוף לכל הגבלה 
בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח מורחב לשפות את 

 המכון היה וייחשב למעבידם של עובדי הספק.
 

לאירוע ₪  000,0002, בסך שלבגבול אחריות :  לביטוח חבות המוצר..............פוליסה מס' .3
בשל תביעה ו/או דרישה  הספק על פי דין המבטח חבות ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית,

שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם 
בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת המכון ורחב לשפות את מ. הביטוח המוצריםעקב 
שיצר ו/או בכל הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב המוצרים עליו 
, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח בכל צורה אחרת טיפל ו/או סיפק

. המכוןכלפי  הספקוע מביטוח חבות כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח ומבלי לגר
ו/או  הספקלל תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של והביטוח כאמור כ
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תקופת  כולל. הביטוח ללא זיקה למועד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכםמי מטעמו 
ק ביטוח חלופי אשר מעני הספקחודשים מתום תוקף הביטוח אלא אם ערך  12גילוי בת 

 כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.
 

 :הוראות כלליות לכל הפוליסות

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

 בזדון. 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת.  .2

 על פיהן. לא תפגע בזכויות המכון הספק ו/או מי מטעמוהפרת תנאי הפוליסות על ידי  .3
הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .4

 המפורטות לעיל. 

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

 אלה.

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת  .6
 יום מראש.  60הביטוח מבלי שניתנה למכון הודעה על כך בדואר רשום  

 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט 
 או כל נוסח שיחליף אותו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. ______________

 " כוללת עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל.המכון"הגדרת  זה אישור לצורך

  

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

 

 

 בכבוד רב           

 

 חברה לביטוח בע"מ___________

 
 
 


