
  

 12מתוך  1עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 

 להיכלל במאגר יועצים של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  2021/02הזמנה מס' 

 1 הבהרה מס'

, הכל כמפורט בטבלה  בהליך"(, מבקש להשיב לשאלות שנשאלו באמצעות מי מהמשתתפים  המכון)להלן: "  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
 שלהלן:  

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

בסעיף   תנאי סף  3.4 הזמנה   .1 הנקוב  הסף  תנאי  את  לעדכן  באופן  3.4מתבקש   ,
 . בגופים פרטייםשניתן יהיה להציג גם ניסיון שנצבר 

 לא מקובל. 

בדבר   9.8 הזמנה    .2 הוראות 
ההתקשרות   אופן 
מתוך   יועץ  עם 

 מאגר היועצים  

של  לפיה התמורה במקרה  להבהיר מה המשמעות  נבקש 
 . התקשרות ללא פנייה פרטנית תקבע על ידי המכון

ה עם  יתקשר  המכון  בהם  ללא    יועץבמקרים 
פרטנית מבוססהתמורה  ,  פנייה  על    ת תהיה 

שתיקבע    תעריף שעתי או על כל מתכונת אחרת 
   . יועץתאושר על ידי הו  על ידי המכון

 לא מקובל.  . נבקש כי במקרה כאמור תינתן ליועץ זכות שימוע הוראות נוספות   10.2.1 הזמנה    .3

גריעתו   הוראות נוספות   10.4 הזמנה    .4 בטרם  וטיעון  שימוע  זכות  ליועץ  תינתן  כי  נבקש 
   .מהמאגר

 מקובל. לא 

  -נספח ד    .5
תצהיר המציע  

בדבר ניסיון  
 המציע 

טבלה    – תנאי סף   2
 המלצות   -

 לא מקובל.  נבקש המלצה טלפונית חלף המלצה בכתב. 

 

 

 

 



  

 12מתוך  2עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ד    .6
תצהיר המציע  

בדבר ניסיון  
 המציע 

ד'   . WORDבפורמט את נספח ד' נבקש לקבל   ניסיון המציע  נספח ד'  באתר  נספח  ההזמנה  לדף  .  המכוןהועלה 
את   לשנות  רשאי  אינו  המציע  כי  מובהר 

הנדרשים  , אלא רק למלא את הנתונים  הנספח
הניסיון הוכחת  להוראות  לצורך  בהתאם   ,

 . הנקובות במסגרתו

  -נספח ה'   .7
הסכם 

 התקשרות  

נסיבות  נציג היועץ   2.2.4 או  פיטורין  או  התפטרות  של  בנסיבות  כי  נבקש 
ה בשליטת  שאינן  חו"ח   יועץאחרות  מחלה  )מילואים, 

יסרב  לא  והמזמין  כאמור  החלפה  תתחייב  וכיוצ"ב(, 
 להחלפה.  

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .8
הסכם 

 התקשרות  

יום. כמו כן, נבקש כי   30-נבקש להגדיל את מניין הימים ל נציג היועץ  2.2.6
עומד  הוא  עוד  כל  היועץ  נציג  להחלפת  יתנגד  לא  המכון 

 בתנאים הנדרשים. 

תשומת הלב כי סירוב  לא יחול שינוי בסעיף.  
מטעמים   יעשה  המכון  מצד  עובד  להחלפת 

 סבירים. 

  -נספח ה'   .9
הסכם 

 התקשרות  

הצהרות   3.13
והתחייבויות  

 היועץ 

לפני  יוצג  השירותים  בהיקף  שינוי  כל  כי  להבהיר  נבקש 
שלפי   ככל  היועץ.  של  ובכתב  מראש  לאישור  כפוף  ויהיה 

היועץ השינוי הוא בהיקף מהותי, יסכמו  שיקול דעתו של  
והתמורה  ביצוע השינוי כאמור  אופן  בנפרד את  הצדדים 

 שתשולם ליועץ בגינו. 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .10
הסכם 

 התקשרות 

 

תקופת   4
 השירותים 

יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי סיום ע"י    יועץנבקש כי ה 
 כון. יום מראש ובכתב למ  30מתן הודעה של 

 לא מקובל. 



  

 12מתוך  3עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'   .11
הסכם 

 התקשרות 

תקופת   4.3
 השירותים  

נבקש כי במקרה שבו המזמין יחליט לבטל הזמנת עבודה 
במתן   החל  שהיועץ  לאחר  נוחות,  מטעמי  הסכם  ו/או 
אספקת  עבור  התמורה  ליועץ  תשולם  השירותים, 
השירותים בפועל וכן החזר הוצאות שהוציא היועץ לשם 

 אספקת השירותים ואינן ניתנות לביטול.  

בסעיף   לאמור  לב  תשומת  מקובל.    4.6לא 
לפיו  להסכ המכון  ם  יהא  ההסכם,  ביטול  עם 

פטור מהתחייבויותיו כלפי היועץ על פי הסכם  
שטרם   התמורה  יתרת  תשלום  לרבות  זה, 
שולמה, ולמעט תשלומים בגין חלק השירותים  

 שניתן בפועל על ידי היועץ. 

  -נספח ה'   .12
הסכם 

 התקשרות  

תקופת   4.4.1
 השירותים 

ימים, לתקן את   14-נבקש לקבל אפשרות, שלא תפחת מ 
ההפרה היסודית. כמו כן נבקש לקבל אפשרות להשיב כנגד 

 כל טענה לפני ביטול ההסכם.

 ל. לא מקוב

  -נספח ה'   .13
הסכם 

 התקשרות  

תקופת   4.7
 השירותים 

נבקש להבהיר כי היועץ יהיה רשאי לשמור אצלו העתקים 
 בהתאם להוראות הדין ולצורך הגנה על זכויותיו.

"הבקשה   המילים:  סיום מתקבלת.  עם 
שיש   מידע  כל  ישמיד  היועץ  השירותים 

 .", ימחקוברשותו אודות המכון

  -נספח ה'   .14
הסכם 

 התקשרות 

זה   התמורה   5.5 בסעיף  האמור  כי  יחול  נבקש  ו/או  לא  שירותים  על 
 להסכם.   3.17שינויים בתכולה, כמפורט בסעיף 

 לא יחול שינוי בסעיף. 

  -נספח ה'   .15
הסכם 

 התקשרות 

את  התמורה   5.6 להסדיר  אמור  הסעיף  שכן  זה  סעיף  למחוק  נבקש 
הצדדים  של  האחריות  את  ולא  ליועץ  שתשולם  התמורה 
במסגרת ההסכם. לחילופין, נבקש להבהיר לגבי הסיפא של 
משינויים  הנובעים  נזקים  או  הוצאות  עלויות,  כי  הסעיף 
הצד  על  )כלומר  דין  לפי  הרלוונטי  הצד  על  יחולו  בדין 

ב השינוי  חל  עם שלגביו  פעולה  לשתף  הצורך  לגבי  דין(. 
חברות או ספקים אחרים, ככל ששיתוף הפעולה יידרש על 

 פי בקשת המזמין, המזמין ישא בעלויות שיתוף הפעולה.  

" המילים:  האמור  לצד  מקובל.  ",  נזקים לא 
 יתר הסעיף יוותר ללא שינוי.  ימחקו מהסעיף.

 

 

 

 

 



  

 12מתוך  4עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'   .16
הסכם 

 התקשרות 

הנזק 1 ביצוע ערבות  6.5 בגין  רק  יהיה  הערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש   .
כי הערבות תחולט  וכן  עקב ההפרה  למכון  בפועל  שנגרם 

 בגין הפרה יסודית בלבד. 

 לא מקובל.  

בת  2  .17 הודעה  לקבל  נבקש  טרם   30.  ובכתב  מראש  ימים 
וכן   כל טענה  כנגד  חילוט הערבות ומתן הזדמנות להשיב 

 מתן אפשרות לתקן את ההפרה. 

הודעה   תתווסף  שבו  באופן  יעודכן  הסעיף 
טרם חילוט הערבות. יתר   ימים 7מוקדמת של 

 הסעיף יוותר ללא שינוי. 

פיצוי ו/או שיפוי בגין נזקים נבקש כי המזמין לא יתבע  .  3
 שבגינם חולטה הערבות, שכן מדובר בכפל פיצוי. 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .18
הסכם 

 התקשרות 

יכלול  אחריות ושיפוי  7 בחוזה  בנזיקין  והשיפוי  האחריות  סעיף  כי  נבקש 
ג' שאינו    יועץהגבלה של הפצת תוצרי העבודה של ה לצד 

   .המזמין

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .19
הסכם 

 התקשרות 

נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא: "למרות כל האמור  אחריות ושיפוי  7
תוגבל לנזקים ישירים בלבד אשר   יועץלעיל, אחריותו של ה 

לו   הפיצוי  ו/או  ידו. בכול מקרה, סכום השיפוי  על  נגרמו 
יהיה זכאי המזמין לא יעלה על גובה שכר הטרחה ששולם 

ל ההתקשרות.   יועץבפועל  הסכם  נשוא  השירותים  עבור 
ישירים  לנזקים  ביחס  תחול  לא  האחריות  סכום  הגבלת 

ש בזדון  פעולה  או  הונאה  עקב  השנגרמו  מי    יועץל  או 
 מטעמו". 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .20
הסכם 

 התקשרות 

נבקש להוסיף את המשפט הבא: "סכום האחריות והשיפוי   אחריות ושיפוי  7
ל  מקרה,   יועץשייווצר  בכל  מוגבלים,  יהיו  זה  בהסכם 

עבור   התמורה  מערך  אחת  פעם  יעלה  שלא   12בסכום 
 חודשים האחרונים בגין השירותים שניתנו בהסכם זה" 

 לא מקובל. 



  

 12מתוך  5עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'  .21
הסכם 

 התקשרות 

7 

 

 אחריות ושיפוי 

 

. נבקש להוסיף הבהרה, כי אחריות היועץ תהיה על פי דין  1
והיועץ לא יישא באחריות לכל נזק ולנזקים ישירים בלבד  

עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למכון ו/או לצד 
ואובדן   הכנסה  אובדן  לרבות  מטעמם,  למי  ו/או  שלישי 
רווח. כמו כן, היועץ לא יהיה אחראי לנזק שנגרם בנסיבות 
כוח  של  מאירוע  כתוצאה  ו/או  הסבירה  בשליטתו  שאינן 

מחדל של המכון ו/או צד עליון ו/או כתוצאה ממעשה או  
שלישי ו/או מי מטעמם וכי בכל מקרה גובה האחריות של 
היועץ יוגבל עד לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין  

 השירותים.

. נבקש להוסיף הבהרה, כי בכל מקרה, גובה השיפוי יהיה 2
בהתאם לקביעת בית משפט מוסמך בפסק דין שביצועו לא 

הודע ליועץ  ניתנה  וכי  ובכתב עוכב  מראש  ההליך  על  ה 
מטעמו   מי  ו/או  המכון  כן,  כמו  בו.  להתגונן  ואפשרות 
מתחייבים שלא להתפשר ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך 
מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של היועץ לכך מראש 

 ובכתב. 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .22
הסכם 

 התקשרות 

 

9.3 

 

 סודיות 

 

  -נספח ה'  .23
הסכם 

 התקשרות 

 

10.10 

תוצרי  
השירותים,  

וקניין   תוכנות 
 רוחני 

 

  -נספח ה'   .24
הסכם 

 התקשרות 

הוצאה  אחריות ושיפוי   7.3 ו/או  נזק  לכל  באחריות  ישא  לא  היועץ  כי  נבקש 
של  הנחיה  או  הוראה  דרישה,  יישם  היועץ  בו  במקרה 
התריע  אשר  היועץ  של  המקצועית  לדעתו  בניגוד  המכון, 

 בפני המכון על כך.   

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .25
הסכם 

 התקשרות 

יודיע  אחריות ושיפוי   7.4 שהמזמין  לכך  בכפוף  יהיה  כאמור  שיפוי  כי  נבקש 
ו/או   לנותן השירותים, מיד עם היוודע לה, על כל תביעה 
לא  וכן  ההגנה  ניהול  את  ליועץ  תעביר  לתשלום,  דרישה 
בכל  היועץ.  של  הסכמה  ללא  לפשרה  תגיע  ו/או  תתפשר 

 מקובל.  לא



  

 12מתוך  6עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

ערכאה  של  חלוט  לפס"ד  בכפוף  יהיה  השיפוי  מקרה, 
 שיפוטית מוסמכת. 

  -נספח ה'   .26
הסכם 

 התקשרות 

7 

- תת 
סעיף  
 חדש

היועץ  תת סעיף חדש   אחר,  מקום  בכל  האמור  אף  על  כי  להבהיר  נבקש 
יישא באחריות למתן השירותים ובכללם לשירותי הייעוץ, 
לאופן   כלשהי  באחריות  יישא  לא  מקרה  בשום  אולם 

 יישומו של תוכן הייעוץ בפועל על ידי המזמין. 

 מקובל. לא 

  -נספח ה'  .27
הסכם 

 התקשרות 

הפצת  סודיות  9 של  הגבלה  יכלול  בלעדיות  העדר  סעיף  כי  נבקש 
 . לצד ג' שאינו המזמין יועץתוצרי העבודה של ה 

 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .28
הסכם 

 התקשרות 

"המזמין הינו הבעלים   נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: סודיות  9
שהינם   חומרים  למעט  במידע.  של הבלעדי  עצמי  פיתוח 

לגיבוי   יועץה הנדרשים  עבודה  ניירות   / חומר  למעט  וכן 
לשמירת  המקובלים  הכללים  פי  על  שבוצעה  העבודה 

 ניירות עבודה". 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'  .29
הסכם 

 התקשרות 

נבקש להוסיף לסעיף הסודיות את הפסקה הבאה: "למרות  סודיות  9
לפרסם כי הוא נותן או נתן את   יועץהאמור לעיל, רשאי ה
 השירותים למזמין." 

לא מקובל. מבלי לגרוע מהאמור היועץ רשאי  
אישורו   את  לקבל  מנת  על  למכון  לפנות 
לפרסום לפיו הוא מעניק שירותים למכון. רק  
אישור בכתב על ידי מנהלה הכללי של המכון  
אישור   יהווה  במכון  הכספים  סמנכ"ל  ו/או 

 לצורך כך. 

 



  

 12מתוך  7עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'  .30
הסכם 

 התקשרות 

 –   בעניין שמירה על סודיות נבקש שתתווסף הפסקה הבאה סודיות  9
 הוראות הסעיף לא יחולו על מידע  סודי ש:          "

מהווה מידע ציבורי בעת שהוא מועבר או הופך למידע   •
ציבורי לאחר מכן, שלא כתוצאה מגילוי לא מורשה של  

 ;יועץה

ה • ידי  על  עצמאי  באופן  הפרת    יועץפותח  תוך  שלא 
 הסכם זה; 

ל • עצמאי  באופן  ידי    יועץידוע  על  שלא  קבלתו  בזמן 
 ;  יועץפעולה בלתי חוקית של ה

ה • נותן  ידי  על  מראש    יועץנחשף  אישור  קבלת  לאחר 
 ובכתב מהמזמין;  

ממקור אחר שלא מהמזמין;    יועץמגיע לידיעתו של ה  •
 או 

ית או  נחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות רגולטור •
 שהגילוי מתחייב על פי חוק. 

כי   נבקש  סודיות  הצהרת  על  לחתימה  בהקשר  כן  כמו 
חודשים מתום   36-ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל

 ההתקשרות" 

 לא מקובל.  

  9.1" בסעיף  סודי  מידעהמונח: "לצד האמור,  
( מידע שכבר 1לא יכלול את כל אלה: ) להסכם

ל ידוע  המידעיועץ  היה  קבלת  הסודי    במועד 
ו/או מידע שהיה באותו מועד    המכוןשלא מאת  

( מידע שהגיע ו/או יגיע  2מצוי בנחלת הכלל; )
הפרת  היועץ  לידיעת   וללא  אחרים  מגורמים 

( מידע שפותח  3זה; )הסכם  התחייבותו על פי  
ו/או כל  היועץ  ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי  

מידע  המי מטעמו ושאינו מבוסס או כולל את  
( כלים סטנדרטיים לפיתוח  4לעיל; )  כהגדרתו

מוצר  יועץשל ה כל  או  ג'  צד  , מוצרי מדף של 
פיתח לפני ביצוע העבודות  שהיועץ  ו/או תוצר  

אף אם שולב    למכון  ובלי כל קשר עם אספקתן  
וכן   במערכת  שימוש  בהם  נעשה  ו/או 
על   פותחו  שלא  עבודה  ושיטות  מתודולוגיות 

באופן ייעודי לצורך ביצוע העבודות; היועץ  ידי  
( מידע אשר גילויו נדרש על פי צו של רשות  5)

ובלבד   הדין,  ו/או  הקנה    שהיועץ  מוסמכת 
המידע    מכון ל למסירת  להתנגד  אפשרות 

 שפטי.כאמור במסגרת הליך מ

 

 

 



  

 12מתוך  8עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'   .31
הסכם 

 התקשרות 

10.1-
10.7 

תוצרי  
השירותים,  

תוכנות וקניין  
 רוחני 

המבוקשות 1 הרוחני  הקניין  זכויות  כי  להבהיר  נבקש   .
בסעיף לא יחלו לגבי ידע ומיומנויות של היועץ, שפותחו על 
שאינם  או  השירותים  מתן  במסגרת  שלא  היועץ  ידי 
ידע  עבודה,  שיטות  לרבות  השירותים,  עבור  ייחודיים 

 מתודולוגיות ורעיונות. know howמקצועי, 

בתוצרים תועבר למכון מיד . נבקש להבהיר כי הבעלות  2
 עם קבלת מלוא התמורה בגין השירותים. 

אצלו  3 לשמור  רשאי  יהיה  היועץ  כי  להבהיר  נבקש   .
 העתקים בהתאם להוראות הדין ולצורך הגנה על זכויותיו.

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .32
הסכם 

 התקשרות 

- ו   10.2
13.4 

 

תוצרי  
השירותים,  

תוכנות וקניין  
 רוחני 

בקשר  רק  יחול  אלה  בסעיפים  האמור  כי  להבהיר  נבקש 
המציע  ידי  על  ייחודי  באופן  שפותחו  השירותים  לתוצרי 
עבור המזמין ואשר יהיו בבעלות המזמין. בהתאם, האמור 
כלים  עבודה,  ושיטות  נהלי  מתודולוגיות,  על  חל  אינו 

ו/או פיתוחים   know-howסטנדרטיים, רעיונות, תפישות,  
ו/א בבעלות סטנדרטיים  גנרי שהיה  ידע  הינו  ידע, אשר  ו 

קודם להתקשרות זו ואלה יישארו בבעלות בעליהם  יועץה
 המקורי. 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .33
הסכם 

 התקשרות 

10.9 

10.10 

10.11 

תוצרי  
השירותים,  

תוכנות וקניין  
 רוחני  

נבקש למחוק סעיפים אלה המתייחסים לשירותים בתחום 
ההנדסה והתכנון שכן אינם רלוונטיים ליועצים מתחומם 
הפרטניים  בהסכמים  אלה  סעיפים  לכלול  יש  אחרים. 

 שיחתמו עם יועצים רלוונטיים בתחום.  

בסעי שינוי  יחול  כי  פיםלא  הלב  תשומת   .
האמוריםהסעי ליועצים    ים רלוונטי  פים 

ו/או  המעניקים שי ייעוץ בתחום התכנון  רותי 
 . הנדסה מכל סוג שהוא

  -נספח ה'   .34
הסכם 

 התקשרות 

תוצרי   10.14
השירותים,  

תוכנות וקניין  
 רוחני 

נבקש למחוק הוראה זו העוסקת בתמורה ומוסדרת בסעיף 
 להסכם.  5

 לא מקובל. 



  

 12מתוך  9עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'   .35
הסכם 

 התקשרות 

שיפוי )בגין   11.3.3
תביעת יחסי  
 עובד מעביד(  

נבקש להבהיר כי קיזוז בגין מקרה כאמור )בעקבות תביעה 
 מעביד( יהיה בכפוף לפס"ד חילוט בלבד.  -בגין יחסי עובד 

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .36
הסכם 

 התקשרות 

שיפוי )בגין   11.3.4
תביעת יחסי  
 עובד מעביד( 

תשלומים   יעכב  לא  המכון  כי  ליועץנבקש   המגיעים 
 .  בנסיבות המתוארות בסעיף

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .37
הסכם 

 התקשרות 

נבקש כי הקיזוז יהיה מסכומים המגיעים ליועץ בלבד ולא  קיזוז ועכבון   12.1
 מסכומים המגיעים מהמכון לחברות קשורות ליועץ. 

 

 לא מקובל.  

  -נספח ה'   .38
הסכם 

 התקשרות 

מתן  נבקש   קיזוז ועיכבון  12.1 לאחר  ייעשה  הקיזוז/העיכבון  כי  להבהיר 
הודעה בכתב המפרטת את סיבת הקיזוז ומראש, לפחות 

ימים לפני מועד הקיזוז/העיכבון, ולאחר מתן הזדמנות  14
 . ליועץ לתקן כל הפרה אשר בגינה מבוקש הקיזוז

הסעיף יעודכן באופן  לא מקובל. לצד האמור,  
טרם    ימים  7שבו תתווסף הודעה מוקדמת של  

 יתר הסעיף יוותר ללא שינוי.   .ביצוע הקיזוז

  -נספח ה'   .39
הסכם 

 התקשרות 

נבקש כי היועץ יהיה רשאי להסב לרוכש כל או רוב נכסיו  שונות   13.3
 בלבד, תוך מתן הודעה למזמין.  

 לא מקובל.  

  -נספח ה'   .40
הסכם 

 התקשרות 

נבקש להפוך סעיף זה להדדי כך שהמזמין ישא גם הוא בכל  שונות   13.8
מחלוקת,  נתגלעה  בו  במקרה  גם  זה  הסכם  לפי  חובותיו 

 במיוחד לתשלום התמורה.  

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .41
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

: על היועץ יהיה ללמוד דרישות אלו  נבקש להוריד משפט  1סעיף 
באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין  ובמידת הצורך להיעזר  

 . וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות את הדרישות

 לא מקובל. 



  

 12מתוך   10עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'   .42
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

אחריותו על פי    משפט: כל עוד קיימתאת הנבקש להוריד   1סעיף 
 . מועד סיום ההתקשרותמשנים  3כל דין ולהוריד ל

 לא מקובל. 

  -נספח ה'   .43
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

להוריד   1סעיף  הנבקש  לעיל, את  מהאמור  לגרוע  מבלי  משפט: 
פוליסות  עותק  להמציא  מתחייב  היועץ  החברה,  לבקשת 

 החוזיות.   הכוללות את ההתחייבויות

כי   לב  תשומת  מקובל.  את  לא  להציג  ניתן 
 הפוליסות, במחיקת מידע מסחרי רגיש.

  -נספח ה'   .44
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח –

ביטוחי האחריות המקצועית נערך אצל מבטח בחו"ל ולכן  2.3סעיף 
נבקש שאישור הביטוח לעניין זה יומצא בהתאם לפורמט 

 המקובל אצל המבטח הזר. 

כי   הלב  תשומת  מקובל.  להמציא  לא  ניתן 
ביטוחים   קיום  להסכם  אישור  המצורף 

 מתורגם לאנגלית במדויק. 

  -נספח ה'   .45
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

 לא מקובל.  . מילים: ו/או החברההנבקש להוריד   3.2סעיף 

  -נספח ה'   .46
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

 לא מקובל.  . ו/או מי מהבאים מטעמהמילים: הנבקש להוריד   3.6סעיף 

  -נספח ה'   .47
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

 מקובל. לא  .יום 3מילים: הנבקש להוריד   9סעיף 

  -נספח ה'   .48
הסכם 

 התקשרות 

נספח א'  
 ביטוח  –

 לא מקובל.  .יסודיתמילה: הנבקש להוריד   12סעיף 



  

 12מתוך   11עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 סעיף/ שם המסמך מס'
מראה  
מקום 

 אחר 
 

 נושא/
 כותרת הסעיף

 תשובה שאלה/הערה 

  -נספח ה'  .49
הסכם 

 התקשרות 

נספח  
 2א'

 

טבלת עזר  
לגבולות אחריות  
לביטוח אחריות  

 מקצועית 

לא  ניהולי/ארגוני  בתחום  יועץ  המצוין,  לסעיף  בהמשך 
 מקצועית(.מופיע בטבלה )ביטוח אחריות 

צוין   שלא  למרות  ביטוחי  קיום  לאישור  צורך  יש  האם 
מקצועית  אחריות  ביטוח  צריך  לא  אכן  לטעמנו  בטבלה? 

 לתחום הארגוני. 

 . מעודכן  2נספח א' ה למסמך ז מצורף 

  -נספח ה'  .50
הסכם 

 התקשרות 

או רק בעת הביצוע להצעה  הערבות  נדרש להגיש את  האם   ערבות  נספח ב' 
 . ביצוע פרויקט

לדרוש   רשאי  יהיה  פניות  המכון  במסגרת 
פרטנית פנייה  ביצוע    ,פרטניות/ללא  ערבות 

זה   בעניין  ראו  היועץ.  עם  להתקשרות  כתנאי 
 הסכם.  ל  6סעיף 

 

 כללי 

 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו במסמכי ההזמנה מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת.   .1

 לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי ההזמנה.  .2

די מי מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה  אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת, על י  .3

שיצאו    שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי ההזמנה לרבות כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים

 מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.  

 ., כשהוא חתום בתחתית כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתףלבקשתםסמך זה לצרף מ  המציעים למאגרעל  .4

 בכבוד רב,     
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט  -מכון וינגייט  



  

 12מתוך   12עמוד 

 חתימה וחותמת המציע: _________________ 

 

 טבלת עזר לגבולות אחריות לביטוח אחריות מקצועית- 2נספח א'
 
 

שומר את הזכות לשנות את גבולות האחריות לביטוח אחריות מקצועית, על אף הטבלה המצ"ב וזאת בהתחשב גם   המכון הערה: 
 הבלעדי.   והכספי של העבודה/השירותים הנדרשים, והכל לפי שיקול דעת בהיקף  

 סיווג ד
6,000,000  ₪ 

גבולות אחריות למקרה  
 ולתקופה 

 סיווג ג
4,000,000  ₪ 

גבולות אחריות למקרה  
 ולתקופה 

 סיווג ב
2,000,000  ₪ 

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 סיווג א
1,000,000  ₪ 

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 אדריכל נוף  חשמל   מנהל פרויקט קונסטרוקציה 

 יועץ קרינה  יועץ אלומיניום מפקח  יועץ קרקע 

 תנועה  אינסטלציה  אדריכלות  כבישים מתכנן

 יועץ אקוסטיקה  מיזוג אויר יועץ ימי שיקום מבנים

 יועץ נגישות  איטום  מהנדס בניין 

 יועץ בטיחות  /   יועץ מעליות  מהנדס אזרחי  
 בטיחות אש 

 תאורה דקורטיבית יועץ מחשוב / מערכות מידע / תקשורת  מהנדס מים וביוב  

 אגרונום יועץ חירום מהנדס כבישים 

 מיגון יועץ  GIS  יועץ לכתיבת ועריכת מכרזים 

 בנייה ירוקה  יועץ מערכות בקרה /בקרת אגרה   

 יועץ תרמי יועץ תנועה עירוני  

 יועץ השקיה  יועץ פיננסי / כלכלי / מיסוי   

 כללי כמאי  

 עיצוב ומיתוג  לוחות זמנים  

 הדמיות  מודד   

 תאורה לרבות דקורטיבית תשתיות   

 יועץ סביבתי תיאום מערכות וסופרפוזיציה  

 מקלוט והגנה אזרחית  הידרולוגיה   

 קשרי קהילה  מפרטים וכתבי כמויות   
אחריות   ביטוח  לעריכת  )דרישה 
דעת   לשיקול  נתונה  מקצועית 

 החברה( 
 תפעול ואחזקת מבנים בריכות אקולוגיות   

 יועץ ניהולי / ארגוני  תברואה   

 יועץ למערכי מזון מוסדיים יועץ משפטי   

 מהנדס מערכות השקייה  הפקעות   

 יועץ תאורה  שמאות   

 יועץ קורוזיה  יועץ ניו מדיה ודיגיטל  

 יועץ התייעלות אנרגטית  ISOיועץ לניהול איכות   

 יועץ רכש, ניהול מחסנים ומלאי   

 יועץ פיתוח עסקי בתחום הספורט    

תרומות      גיוס  בתחום  יועץ 
 ומשאבים 

 יועץ בטיחות מזון   


