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 ; שניד מצ

 "( הצדדים)להלן יחדיו: " 

, ועוסק בין  2017-, תשע"ז (כון וינגייטן הלאומי למצוינות בספורט )מהמכו ק  חופועל על פי  המכון   הואיל 
 ; ת הספורט בישראלופיתוח פעילויו תר בקידוםיה

פומבי   ואילהו מכרז  פרסם  לל  2021/09מס'  והמכון  בחוזה  שירותי  התקשרות    ןמכו   עבור   רה הדבמתן 
וים  הוהממכרז,  הת הצעות ותנאי  הזמנ  פס טוכהגדרתם בכמפורט במסמכי המכרז,    להכ   ,גייטוינ

 ; ("המכרז: "לן)לה הפרד מחוזה זחלק בלתי נ 

על  כה  המכון של  המכרזים    ת דעוו והואיל של  ריזה  בהכ  הספקהצעתו  הזוכה  סמך    ,מכרז צעה  על 
שהוגשו   כפי  והתחייבויותיו  לרבות  פקהסעת  הצ   תנאיו;כל    י פ  על ו  המכרז   במסגרת הצהרותיו   ,

למכ ההבהרה  ומסמכי  ההצעות  הזמנת  מצורפים  טופס  זה,   ' ב  נספח כרז  ק  חלומהווים    לחוזה 
 ;ומנ היי נפרד בלת

להתקשר עם הספק בחוזה  ן  מעוניי   כוןמה   והתחייבויותיו של הספק  תיו, מצגיו בסיס הצהרו  לעו והואיל
באחר  לפיו  מסגרת הספק  והמישא  הבלעדית  )כהגדרתם    תיםהשירות  א  מכוןללספק  לאה  יות 

 ; חוזהרטים לשם כך בהמפו תנאיםבהיקף, באופן וב הכול,  להלן(

 : הצדדים כדלהלן ןהוסכם ביו תנההו וצהר,ך הפיכל

 ת ונספחיםוא, כותרובמ .1

ו  .1.1 ומחייבים כיתר    ממנוווים חלק בלתי נפרד  ה מ  המצורפים לו   םנספחי ההמבוא להסכם זה 
   תנאיו. 

 פרשנית כלשהי. ות שמע מ תמצאות בלבד ואין לתת להןההלשם   ם הןכותרות הסעיפי .1.2

זה לבין הוראה    הסכםהוראות  כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין  ב .1.3
 רה מביניהן על הספק.  , יהיה הספק מחויב להוראה המחמיעה בנספחיוהמופי

התאמה  -לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי  1.3  מהוראות סעיףמבלי לגרוע   .1.4
דו  אחת-ו/או  הוראה  בין  ה  משמעות  מהוראותיו    םההסכ מהוראות  אחרת  הוראה  לבין 

החוזה לבין נספחיו ו/או בין  משמעות בין הוראות  -התאמה ו/או דו-ו/או איבות סתירה  )לר
פירושם הנכון ו/או סתירה ו/או  ספק בספק  , לבין עצמם( או שהיה להסכםהוראות נספחי ה

ירה  ב להוראה המחמהספק מחוי  להוראות כל דין, יהיה  הסכםהתאמה שבין הוראות ה -אי
 . ל הספקמביניהן ע
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 שירותיםה .2

שירותי    להעניק  כוללת  אחריות  עצמו  על  בזה  נוטלספק  וה ,  ספקל  בזה  מוסר  כוןמה .2.1 למכון 
להלן(הדברה   )כהגדרתם  השירותים  השיב  ורטכמפ  והכל  ,במקום  המצורף  רותים,  מפרט 

אכ )להלן:  ' נספח  זה  השירות" להסכם  ביקףהב   ,"(ים מפרט  בתדירוומ ,  ובאופן עדים,    ת 
 "(.השירותים)להלן יחדיו: " נספחיו כם זה והסת וראו ה  יתרבו  השירותיםפרט  במ יםב וקנה

   ותיםהשירתכולת  .2.2

הספק,  השירותים ידי  על  למכון  המפורטית  במתכונ  יוענקו  זסכבה  םובאופן  וכמפום  רט  ה 
 : להלן

למפרט    1.1  ףבסעימפורטים  התים  השירו   –  " שי חוד  ריטיינרשירותי  " .2.2.1
   .ותיםהשיר

דרישה  םשירותי" .2.2.2 פי  בשירות יש  –  " על  כלולים  שאינם  הריטיי רותים  נר  י 
השימל  1.2  ף בסעי  טים ורמפ ההחודשי,   י הר  שא ו,  רותיםפרט  רשמכון  אי  היה 

לפי  זמינםלה הדעת שיקול  ,  טלפונית  צעות באמ  בלעדי,ו  ת  הזמנו/או    קריאה 
   .לספקבכתב עבודה 

ו/או  ם כלולים בשירותי הריטיינר החודשי  נירותים שאיש  –"  פיםנוס  שירותים" .2.2.3
דר פי  על  כי    .ישהבשירותים  בהיה רשאיי  המכוןמובהר  תקופת    לךמהבת  ע  כל, 

דעתושיקו  ולפי   ת וההתקשר וצאת  ה  באמצעות ים  נוספשירותים    מיןלהז,  ל 
בין הצדדים  תמורה ב  ,פק לספקםולדרוש מהס  , בכתב  בודהעהזמנת   .  שתוסכם 

הוראות   כל  יחולו  הנוספים  השירותים  השירותהסכם  על  רמות  לרבות  ,  זה, 
 . המחוייביםת ביצוע, בשינויים פיצויים מוסכמים וערבו

  . המכון ובהתאם לצרכיות  פי דרישל  ע  ,משתנים  בהיקפים  םשירותיאת הלספק    דרשיי  פקהס .2.2.4
,  הינה התקשרות מסגרת  םתישירוהמתן  ות בהסכם לכי ההתקשר  ובהר מ  למען הסר ספק, 

   .רותיםו/או שי  היקף מינימאלי של עבודות  ספקההמכון אינו מתחייב להזמין מו

במסגרת  סרה  מעןל .2.3 כי  בזאת,  מובהר  י   מתןליותו  אחר  ספק  בכל  יהשירותים,  הספק  שא 
יו על  יותיבותחי עלות, מכל מין וסוג שהם, הדרושים לצורך ביצוע ה  אותשלום ו/או הוצאה ו/

 . להלן 3.17 ףעיסהוראות בכאמור עמידה בכל הוראות הדין  שםלרבות ל ,זה הסכםפי 

חשבו השירותים,  י, יכםסה הספק על פי ה  בויותתחייאת, כי מבלי לגרוע משאר הר בזמובה .2.4
מתם להוראות  אם ואת הת את ביצוע  וו/או מי מטעמ  מכוןהנציג    ןשבחרק לאחר    מושלמיםכ
 ים במועד. שלמת השירות המעיד על ה מכוןהנציג  והתקבל אישור, בכתב, של  הסכםה

המכון ו/או    זה, מובהר בזאת, כי אין באישור  2  זה ובפרט בסעיף  סכםהעל אף כל האמור ב .2.5
מטעמ   מכוןה  נציג מי  השל  וו/או  השיר את  מיםותמת  על  לגר,  המלאה    וענת  מאחריותו 

לאיכות  ו/או  ביצוע  לטיב  הספק  של  בלתי    והבלעדית  באופן  בזאת  מוותר  והספק  השירות, 
 שר לכך.מין וסוג שהן בקמכל  ביעהו/או תשתק מלהעלות כל טענה מוו חוזר וכן יהיה מנוע

י ה .2.6 בביצועיספק  עיכוב  לכל  הבלעדית  באחריות  על    שא  ז התחייבויותיו  חוזה  ביחס  פי  ה, 
   .מפרט השירותיםוב הסכםנקבעו לשם כך ב למועדים ש

ר עם עיכובים  וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה בקש בזאת,  מוותר  הספק .2.7
בשל העדר תיאום ו/או בשל    ככל שאלה נגרמו   ההסכם, י  על פ  יוותוי שנגרמו בביצוע התחייב 

ו/ הספק  של  פעולה  שיתוף  מי  העדר  של  עם  או  שלישיים    מכוןהמטעמו  צדדים  עם  ו/או 
 ו/או עם כל מי מטעמם.  אחרים

שר עם ביצוע  בקק  ממלוא התחייבויות הספ  גרועאו לצות  לעיל כדי למ  אמוריאור כאין בת .2.8
במובהר,  תים.  השירו וכהשירו  לביצוע  ויותיוייבהתח ת  מסגרכי  נפ   חלקתים    מהן,  דר בלתי 

  ים מסמכהכל  את  וכן לספק    ,הפעולותת כל  א  צעעדית לבבאחריות המלאה והבל ספק  ה  שאיי
ה במלוא  עמידה  לשם  דוחות  ה בויותחייו/או  פי  על  לבצע  וכ   ,במועדןו  אןלובמ,  סכםהתיו  ן 

לספק  /ו מתבקשים    שביצועם  יםרות ישאו  אספקתם  ו/או  טבעם  בשל  ו/או  השירותים  של 
ביצ גהסכםב  הנדרשתברמה    םועלשם  אם  ,  ה  הביצוע ם  איאמה  שירותיםו/או  נם  ורים 
ביצוע והשלמת השירותים,  הסכםש במפורנדרשים ב בוהכול על מנת להבטיח את  אם  מלו, 
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הסר ספק מובהר בזאת,   למעןין.  ות כל דם להוראתאובה  כםהסהאות  ובמועדם, על פי הור
  ןה וועניין,    ר בלכל ד  רותים,שיה  בביצוע  תיחשבנה ככלולות  כאמור  ות פעול  ו/או  אספקות כי  

  לכל   בגינם  זכאי  יהיה  שהספק  ומבלי  הספק   חשבון   על,  מטעמו  מיו  א/ו הספק    ידי  על  יתבצעו
  . וסוג  מין לכמת נוספ  תמורה

כי   .2.9   יפ קהית  לרבוכם,  בה בהסתים הנקורושיה  לתת תכו א לשנות  יהיה רשאי  המכון  מובהר 
לוכ  ,םתירושיה לסה ן  על  ורות  לצמפק  או  קצובה  לתקופה  איזה  הפסקה  של  יתות 
או דרישה ו/או תביעה בקשר עם /נה ול טע תהיה כ לא  פק  , כי לסמובהר בזאת  .יםירות השמ

או  עשוי להיות עד כדי ביטולם המלא    ירותיםה בהיקף השהקטנמובהר כי    .ר לעילכל האמו
זסהפ שיהא    וזאת  ,יתמנקה  על  מבלי  הספ  כותלזת  מנבאמור  בפיצוי  את  ו/או  בשיפוי  ק 
 . ךלכ  קשרביעה בו/או ת  הש דרינה ו/או הא לספק כל טעשהו, ומבלי שת כל

 ות דיבלע העדר .2.10

במפור הסכם  מובהר  כי  מעניש,  אינו  לספק  זה  כלשהי  בלעדיות  עתרשאי  והמכוןק  בכל   ,,  
ו  א כולם  )  עםצוביהזמין את  ל   לקם( ו/אוכולם או ח)  וותים בעצמ ע את השירצבעת, לומעת ל
יד  לרבות  אחריםנוספים/ מספקים    ,חלקם( בעצמומהי  על  ש  ,כון  ליכפי  פי    ועלנכון  מצא 

 . פיצוי או שיפוי בשל כך מורה,לכל ת כאייה זשהספק יה  בלי , מעדיהבל  ושיקול דעת

 הספקשל חייבויות הצהרות והת .3

   כדלקמן: י חוזר,לא ובלתבאופן מ ,הספק מצהיר ומתחייב בזאת

  לרבות צוות הספקמי מטעמו  ועל  לא חלה עליו  וכי  ת כדין,  דמאוגה   טיתמשפ  ישות  הואכי   .3.1
ו/או    פי  לע  חרת,או  ו כלכלית ו/או/א  ו/או חוזית   וקית יעה חכל מנ  ,להלן(  הגדרתו)כ כל דין 

פי    עלן  כי התקשרותו בהסכם זה מחייבת אותו לכל דבר ועניי וה,  כם זסההתקשר ב הסכם ל 
לכ  נזקק  אינו  והוא  בה  יתר ה  ו/או אישור    לדין  התקשרותו  ובי כסלצורך  זה  כל  ם  צוע 

 מור. תחייבויותיו על פיו כאה

התאי מכי   .3.2 הליכי   לאגדותו  ום  כנגדו  הליכפיר   ננקטו  ו/או  כינוסוק  הליכים    סים כנ  י  ו/או 
ו  למינוי  בין באופן  ו  ני י נושים ו/או להקפאת הליכים וכיו"ב, בין באופן זמ סדראו לה /נאמן 

 לגרום לכך.  ולה העל ה סיב  על כל ול קבוע, ולא ידוע 

ביצוע   .3.3 עם  בקשר  וההבהרות  ההסברים  המידע,  כל  את  וקיבל  דרש  בחן    השירותיםכי  וכי 
כ ותמ את  הגורמ חר  העשוייל  התחייים  ביצוע  על  להשפיע  פי  ם  על  לרבות  הסכםהבויותיו   ,

הו  המיקום בביצוע  הכרוכים  ה  שירותיםהתנאים  לו  כי  הם;  מאפייניו  וןמכבאתר  ידוע 
ובפרט    הסכםהוראות הבהתאם לביצוע השירותים  ע האמור לצורך  המיד  חינת החובה לב ש

כי בכל מקרה  ו  קספה  של  עדיתאה והבלותו המלבקשר עם הוראות כל דין, מוטלות על אחרי 
ה  על  להטיל  מנת  על  האמור  המידע  במסירת  יהיה  מנת    מכוןלא  על  ו/או  כלשהי  אחריות 

 ם. הסכברט ו/או לפגוע בהתחייבויות הספק כמפולגרוע  

את  ה  כי .3.4 ה מלוא  בין  עצמאי  וודרישותי  מכוןצרכי  באופן  בחן  מקצוע  ,  בעל  כל  ובעיני  את 
ולרבות    הסכם, החת מהתחייבויותיו על פי  של כל א  ת הביצועאת אפשרוהשירותים והיבטי  

זה: המיקום והתנאים הכרוכים בביצוע השירותים, היקפם הצפ וי, רמת השירותים  לעניין 
הכ הציוד,  וכהחומ  לים,ואיכותם;  כי  רים  השירותים;  לביצוע  הדרושים  האדם  לאחר  ח 

, לרבות  םהשירותי  כי ביצועון, מצא  נוספת שמצא לנכובחינה  שבדק את האמור וכל בדיקה  
נו אפשרי  י, ה שירותיםהומפרט    הסכםאיכות, בהתאם להוראות ה וב  עמידה בלוחות הזמנים

)וכי התומעשי   על    לכל התחייבויותיו  הוגנתאה ותמורה מלכהגדרתה להלן(, משקפת  מורה 
  עלות כל טענה וכן יהיה מנוע ומושתק מלה  ,והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר  הסכםפי ה

 . מין וסוג שהן בקשר לכך מכל  ו/או תביעה,

כנגדו  ולא תלוי עומדות    אלכי   .3.5 כנגד  ות  ו/אתביעו,  הספק  צוותמי מאו  כנגדו    מתקיימים  ות 
מה עליכים  אשר  אחרים,  למע  גופ ל  ים לול שפטיים  או  ממנ ביכולתו  מלקיי  ונוע  את  לוא  ם 

נ קיימים  ולא  זה,  הסכם  פי  על  מול-פסקי   גדוהתחייבויותיו  שטרם  בשלמודין  אשר   םת או 
למנו לולים  ע או  ביכולתו  לקי  עלפגוע  מל ממנו  את  התחייבויותיוים  פי  וא  זה הסכ  על  ם 

יעה או לנקוט  תבו  דגנ כ  שיגהה, איום או התראה לק על כל כוונ לספ וע  לא יד  כמו כן;  כאמור
 משפטיים כאמור. םליכיהכנגדו ב 

)כי   .3.6 משתי  ביותר  הורשע  עבירות  2לא  זרים,  (  עובדים  חוק  שכר וחוק    1991-תשנ"אלפי 
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על  ימה  ת חבמועד  י  כ  –אמור  ( עבירות כ2תי )ביותר משם הורשע  או,  1987-"זתשמ ינימום,  מ
   נה.וחרחות ממועד ההרשעה הא ( לפ1) נה אחתחלפה ש ם זה הסכ

"  1998-"חתשנ,  מוגבלות  עם  לאנשים  ויותכ ז  יוןושו  לחוק  9  סעיף  ראותוהכי   .3.7   חוק)להלן: 
חלות   זכויותשוויון  קו לח  9הוראות סעיף ככל שן, או לחילופי  יו על חלות  אינן"( זכויות ויוןוש

ו   עליו והוא מקיים אותן נכו   100  –  יותר מ מעסיק  הוא  ובמידה    , החתימהן למועד  עובדים, 
ל הכללי של משרד העבודה הרווחה  ה למנהיפנ  יכ )א(  :  ןגם כדלקמיב,  מתחי ו   ירה צמ  קספה

  ת ובמיד  ות ק שוויון זכוילחו  9י סעיף  פלותיו  תיים לשם בחינת יישום חוב והשירותים החבר
הכללי של    למנהלעבר  ה בפנ  כי  (ב)  לחילופין  ; אוהנחיות בקשר ליישומןלשם קבלת    –הצורך  

לחוק    9סעיף  יו לפי  בותחו  םת יישושם בחינ יים להחברת  םיתורשי ווחה והרד העבודה הר מש
   .ליישומן עלופ  בעניין תהנחיו  ממנו  קיבל, לעיל זהב( ) "קשוויון זכויות בהתאם להוראות ס

ן  יעל פי הד   הכי הוא מורשו  ,שירותיםנטיים לביצוע הווכי הוא עוסק ומתמחה בתחומים הרל  .3.8
  בעלי, הנם  וצוות הספקוכי הוא  ,  ןכולמ   םישירותהת  אקשר בהסכם זה ולספק  אל להת בישר

חייבויותיו  ורך מילוי מלוא התלצ  ,יןד פי כל    יתרים הנדרשים עלההו  תונהרישיו האישורים,  
פי זה.    על  מצהסכם  הספק  בנוסף,  תקופת  היר  כל  במשך  הארכה    תקשרותהה כי  ותקופת 

פי כל    , ועלבונועל חש  ,האישוריםו/או    ההיתרים,  תונוי שירהאת  וקף  בתים  ולקי   חדשיפעל ל
  ג תוקפם תו ישלל או יפו מסגרוע ברבאופן מיידי, על כל אי   ,למכוןיע  מתחייב להוד   פקהסדין.  

   .ורים, ההיתרים והרישיונות כאמורהאיש זה מ של אי

וח  כ,  יתכנ הט  היכולתון, הציוד,  מנות, הניסי וי מהוא בעל הידע, הכישורים, המומחיות, הכי   .3.9
ה  הכלים  אדם,ה האמצעים  יתר  לנדרש וכל  כל  ומיל,  למכון  םתירושיהאספקת  צורך  ים,  וי 
   .הכם זסות הא הור ויותיו על פי תחייבה

ו/א   וע לוכי יד .3.10 ו/או    ועמטמי מ  וכלן  כוהמ  יעניקשה ו/או אישור  ו הוראכי כל הנחיה  לספק 
מטע מי  פי  ספק  ה  שלמו  לכל  זהעל  משחררהסכם  ו/או  גורעים  אינם  ה,  את  ק  פסים 

מאחריותו לטיב  י כל תנאי ההסכם ו/או  ילו למ   המכון   כלפיותו  ו/או מאחרי   תיותחייבויומה
   . רותיםהשי

פ  מבלי כי   .3.11   ,וממטעמי    כל  וו/א   הספק יקיים  ין,  י כל דלגרוע מהוראות חוזה זה והאמור על 
כל  במכוןהנהלים,  את    ההתקשרותת  תקופ  במהלך  עניינים,  וד  גינ לבקשר  לרבות  ,  הנוהגים 

ורט  מפכ ,  וו/או בעבור  המכוןדי  לעת על י  תו מעוגדר ישיות כפי  ע ושמירת סוד ד אבטחת המי
היתרבי זהוובנספח    'הבנספח  ,  ן  להסכם  המצורפים  כל )כ  לעתת  מע  נושיעודכ  פיכ  ,' 

   .(נוכדויעו

כולות  בת  באחריות לעמוד  קותיו למתן השירותים, ישא הספייבויכחלק בלתי נפרד מהתח  יכ .3.12
ידה בתכולות  של אי עמ   הבמקרוכי  מפרט השירותים  הקבועים בת השירות  השירותים ורמו

ה יהיה  מהירות,  שורמות  לחייב    רשאי כון  ו/או  ההסכם  ביטול  על    ק הספאת  להורות 
ביי בפיצו כמפורט  מוסכמים  קיזולרבו  הסכם,ם  של  דרך  על  ו/את  לה  ז  מהתמורה  עיכוב  ו 

  נוספים מסעדים  גרוע  לי לומב  זהכם  הס  כל בהתאם להוראות, הסכם זהעל פי ה  קזכאי הספ
 .   על פי דין ותלזכו קניםהמו

הוא   .3.13 עמידית    למכוןלהודיע  יב  מתחיכי  להשפיע  כל ל  ובכתב  שעלול  ביצוע   שינוי    על 
 על פי הסכם זה.  יוותהתחייבוי 

מה כי   .3.14 ציבוריים,פנ  נהלוא  גופים  עסקאות  לחוק  בהתאם  י  , 1976-תשל"ו  קסים  יא  צמוכי 
   ור.שים לפי החוק האמ הנדר שוריםאת כל האימכון  ל

יבצע   .3.15 הכי  בשירות את  זהירה,  בצורה  מקייים  אותה  הפעילות  עם  המשתלב    מכון ה  ם אופן 
וכי    וו/או על ידי מי מטעמ  מכון על ידי ה  מוענקים בו,ו/או באופן המשתלב עם השירותים ה

מי באמצעות  ו/או  בעצמו  יבצע  לא  מקרה  שהיא,  כלמטעמו,    בכל  להוות    העלול ה  פעולה 
או  ו/  מכוןהפעילותו הסדירה של  ו/או ל  ולופעלת ד  או מטרו/מפגע  הפרעה ו/או הגבלה ו/או  

ל עלולה  נוחותשהיא  אי  או  נזק  הן  גרום  וזאת  מטע  אוו/  ון מכל,  מי  ל  ומלכל  ציבור  ו/או 
 . שהואלכל צד שלישי ו/או   מכוןהמשתמשים ב

באחר ישא  כי .3.16 חשבונו,  על  שהו,  לכך  המלאה  כל  יות  במהלך  ימנעו,  מטעמו  מי  כל  ו/או  א 
ו/אותקופת   )ככל שתחולנה(פות התקו  ההתקשרות  ו/או קלקול ו/או  הארכה  , מגרימת נזק 

כי  מתחייב בזאת,  . הספק  מכוןב  סיבה שהיא,  השחתה ו/או לכלוך, מכל מין וסוג שהוא ומכל
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פי שאר הוראות החוזה, יתקןמב על  לגרוע מאחריותו  ועל    לי  על חשבונו  בהקדם האפשרי, 
הבלעדית,   השאחריותו  ו/או  קלקול  ו/או  נזק  של    שנגרםחתה  כל  מחדל  ו/או  מעשה  בשל 

ו/או ש בהספק  מי מטעמו  כל  במכוןל  לכלוך  ו/או  פסולת  כל  ינקה  וכן  באופן סדןמכו ,  יר,  , 
 . םו/או בקשר עמ  השירותיםביצוע לה נובעים מככל שא

 הוראות כל דין  .3.17

הבלעדית  י  הספק .3.17.1 באחריות  תקופות  לכך  ישא  ו/או  ההתקשרות  תקופת  שבכל 
שתחולנה(, )ככל  וכל  וכל  הוא  ההארכה  הספק  פי    צוות  על  מטעמו  הפועלים 

כל בעלי  יהיו  ההיתרים,  האישורים  החוזה,    , ותההסכמהרישויים,  ,  שיונותיהר, 
שהם, וסוג  מין  מכל  והתעודות,  ו/או    דרושים ה  התקנים  חובה  כל  לצורך 

התחייבות המוטלת על הספק על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין לרבות כל  
וכן  רישיון לניהול עסקים,  מור:  ל האובכל  יםהשירות   ביצועלשם  רשות מוסמכת  

היתרים,  אישורים רישויים,  שיונותיר,  התהסכמות,  הדרותעקנים  ,  ושים  ודות 
 . לשם ביצוע השירותים

מ .3.17.2 לגרוע  מתחייבכלליות  מבלי  לעיל,  כי  האמור  ו/או    הספק,  מטעמו הוא    מי 
)כמהלך  ב  וחזיק י ההארכה  ותקופת  ההתקשרות  תקופת  שכל  בכל  תחול(כל   ,

   :לרבות כל אלה ,מסמכי המכרזאשר נדרשו במסגרת  והרישיונותההיתרים 

מדביר  ריש .3.17.2.1 ובשטחתקף  יון  סעיף    , באיוד  ו/או  וחפת   במבנים    3לפי 
 ; 2016-חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ול

תקף   .3.17.2.2 רעלים  הספק  היתר  שם  לפי  על  הסביבה,  להגנת  המשרד  מאת 
 ; 1993-תשנ"גם, סוכניים המחומר לחוק ה 3-ו  2 םפיסעי

תקנות רישוי  ל   30תקנה  לפי  ,  הסביבה  הגנתמאת המשרד לתקף  יתר  ה .3.17.2.3
 ;קטילת חרקים ל  1975-ל"התש עסקים )הדברת מזיקים(,

תקנות רישוי  ל   30תקנה  לפי  ,  הסביבה  הגנתמאת המשרד ל  תקף  היתר .3.17.2.4
 ;כרסמיםקטילת מל  1975-עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה

תקנות רישוי  ל   30תקנה  לפי  ,  בההסבי  הגנתלשרד  מאת המ  תקף  היתר .3.17.2.5
 ; להדברה באיוד  1975-עסקים )הדברת מזיקים(, תשל"ה

חוק   לפי פנים לביטחון המשרד מטעם ירייה כלילאחזקת   תקף רישיון .3.17.2.6
 ;1949-ט"התש הירייה כלי

מטעם  היתר .3.17.2.7   לפגיעה   הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  תקף 
 ; גנתומ בר  חיית או /ו  מוגן טבע בערך

  , 1993-לחוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג  3קף על שמו לפי סעיף  ר תהית .3.17.2.8
הסביבה  המשרדמטעם   למט  ,להגנת  ברעלים    הדברה   רותלשימוש 

 ; רעלים, המכיל טון אחד לפחותמחסן   ולאחזקת

בהוראות   .3.17.2.9 תשע"ועמידה  תברואית,  בהדברה  העיסוק  הסדרת  -חוק 
ה  2016 במסגרתווהמגבלות  תקנה  ,נקובות  כל  צו  ו/א  לרבות  שיצאו  ו 

 .מעת לעת נוכפי שיתעדכ מכוחו,

ה  שעי לה  יטול ו/אוהספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא ידוע לו על כל סיבה לב .3.17.3
מ  ו/או איזה  ההיתרהאישוריםלצמצום  הרישויים,  שיונות יהרים,  ,  ,  ההסכמות, 

ועל   אחריותו  על  הדרוש  כל  את  יבצע  כי  וכן  האמורים,  והתעודות  התקנים 
על מ ,  ההסכמות, הרישויים,  שיונותיהר , ההיתרים,  וריםיש האכל  נת שחשבונו, 

בתוקפם יוותרו  והתעודות כאמור,  תקופלתועד    התקנים  ה ם  והתקת  או  /שרות 
 . ל שתחולנה(עד לתום תקופות ההארכה )ככ

 ה. סודי בהסכם זי ו זה הוא תנאי עיקרי  סעיף

   הספק צוותם וציגי הצדדינ .4
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 ון המכ נציג  .4.1

  במכון ו/או מי מטעמו   סמנכ"ל תשתיות ותפעול  הינוזה    הסכםלעניין    ן והמכ  נציג .4.1.1
 . "(וןנציג המכ": עיל ולהלן)ל

הש .4.1.2 יה בביצוע  ו ירותים  הספק  מו  א/יו  לטעמומי  במישרין  כפופים  המכון ,    נציג 
לו/ אג  כלאו  אותחורם  וודע בה  המכון  יגדיר  ור  לספק,  לה  שיוסמך  כל  כן  מי 

   .םמטעמ

, בכל עת ובכל  מכוןה  נציגעם  עולה  פו פ , ישתהספק  ונציג הספק מתחייב, כי הוא   .4.1.3
ועניין והמסמכים    ולרשות   ו עמידי,  הנתונים  המידע,  כל  דרישותי את  פי    ו על 

  מכון ה  נציג. בהתאם יובהר, כי לא יהיה כל תוקף לפניה לגורם שאינו  וותיוהנחי
של    לפי ,  מטעמו  שהוסמך   מיאו  /ו  הרלוונטי  הנחיותיו  או  לאישוריו  או  העניין 

 . גורם כאמור

הבו,  החוזה  פי  על  המכוןת  וסמכויוזכויות  ש  ,קלספ  ידוע .4.1.4 פיקוח    אמור:כלל 
ידי   ו/או  א /ו  בביצוע השירותים  ן נציג המכוהמופעל על  ו כל הנחיה ו/או הוראה 

על פי החוזה,  ספק  צוות הלספק ו/או ל  וןמכ מהמי  או    נציג המכון  יעניקאישור ש
אלא   באינם  אינםאמצעי  הם  ו   יקורת;  דעת  חוות  מטעם    הצהרה או  /מהווים 

לגרוע  אחריות שהיא ו/או על מנת    לכ   המכוןל  ל על מנת להטיואין בהם ע  ,ןהמכו
פי  לוהבלעדית כ  ייבויותיו ו/או מאחריותו המלאהחת מהת הספק  ו לשחרר או/א

השירותים   כל  צועביל  ןהמכו והשלמת  ביצוע  האמור:  ובכלל  החוזה,    הוראות 
 . ובמועדם במלואם

רשאי   .4.1.5 מעת הלהמכון  את  לעת  חליף,  הנצי,  להו/  מכוןג  כוח  וסיאו  באי  עליו  ף 
ו  לאות מים  או מתאירים שיימצלפעול על ידי אח  רשאים  כוןמהוח  י כנוספים. בא

 . נציג המכוןמאת   כל זאת בכפוף למסירת הנחיה בכתב ,עניין

 פק נציג הס  .4.2

ימנה   .4.2.1 שתחולנה(,  )ככל  ההארכה  תקופות  ו/או  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך 
אשר ישמש  יון המקצועי, והניס היכולתישורים, כה, דע הי בעל הספק מטעמו נציג

קשר הספק    איש  בין  ז  לעניין  הספק   נציג   .מכוןלבלעדי  הינו    ה הסכם 
כל    _____________  או/או  עליו  נציג  מר  יוסכם חר  הצדדים  ובכתב בין    אש 

   ."(הספקנציג )להלן: " 

ת,  בכל עוש,  את הזכות שלא לאשר את נציג הספק וכן לדר   ו לעצמ  שומר  מכון ה .4.2.2
דעת שיקול  ש  ולפי  ומבלי  והמוחלט  אתייהבלעדי  לנמק  את  והחלטת  דרש   ,

ען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יהיה  יום. למ   14החלפתו בהודעה מוקדמת של  
לגרוע  בהחלפ מנת  על  הספק  נציג  ביצוע  ת  את  ואופן  צורה  בשום  לעכב  ו/או 

 .הסכםהתחייבויות הספק על פי ה

כאחרא  .4.2.3 ישמש  הספק  בפנציג  השירמב  ועל י  אספקת  את  ו  ותיםהלך  אופן  יתכנן 
 .  מכוןמלא ולפי הנחיות נציג ה וסדר ביצוע השירותים בתיאום 

יקיג הספנצ .4.2.4 עוהפעילו  המסמכים  דע,את המי  רכז,  יפקח  ביצוע הת,  שירותים,  ל 
כל   של  ליישומן  בידאג  הנקובות  וההתחייבויות  עם    הסכםהמטלות  בקשר 

בכל    ו או מי מטעמי בין הצדדים ו/הבלעדתאם  והמ  קשר ש היא  היה , י שירותיםה
לה השירותיםבקשור  ו/או   יצוע  אחרת  פעולה  כל  יבצע  אח  וכן  על  ריותו  נוספת, 

של  ועל   הכ הספחשבונו  לצורך  ככ  לק,  הדרוש  השירולמהשל  במת  לואם  תים, 
ה למען  התחייבות  ובמועדם.  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הספשל  סר  כלפי    קנציג 

   עניין.דבר ולכל את הספק ב יי , תחןכומה

-08:00בימים א' עד ה' בין השעות    המכוןנציג הספק יהיה זמין טלפונית עבור   .4.2.5
השירותים    במקום   ל, יתייצב נציג הספקליות האמור לעימבלי לגרוע מכל   .17:00

נציג   יורה  עליו  אחר  מקום  בכל  הפעילות המכוןו/או  שעות  במהלך  הנקובות    , 
ו/אלעיל,   דיווח  ו/או  עדכון  בילצורך  שו  התחייבויות  צוע  מביצוע  הנובע  עניין  ל 

מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי בשום מקרה לכל תמורה  .  ק על פי החוזההספ
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סעיף  נציג הספק(, על פי  או שיפוי בגין ביצוע איזה מהתחייבויותיו )באמצעות  /ו
 . לעיל זה

ום  ת ח  תים,על ביצוע השירו  ח", דוהמכוןשל    ואישורל  ספקודש יגיש הלח   אחת .4.2.6
הי  ובוהספק,  ג  צינ  עותבאמצ את  השירותים יפרט  אותה    קף  יצע  בוהפעילות 

החולף טבחודש  לדוגמיד   ופס.  זה  'דנספח  כמצורף  ה  הווח  :  גם  הלן)ל  להסכם 
 (."ח השירותים"דו"

 וקבלני משנה  הספקצוות  .4.3

יבצה .4.3.1 השיספק  את  מיו  עובדים  תומצעבארותים  ע  אחראים,  מקצועיים,  מנים, 
ות  , ההסמכההרשאותם,  יונות, ההיתריל הרישלי כע בכן  ים ושורכי  ן,יסיובעלי נ 

הוראו פי  על  הנדרשים  ולהלן)ל  דין  כלאו  /ו  כםהסהת  והאישורים  צוות  ":  עיל 
  (."הספק

ג  אשר יאושר מראש על ידי נציהיה צוות קבוע  ישיפעל בשטח המכון    צוות הספק  .4.3.2
לפתו  הח  ת אהבלעדי,  ועת, לפי שיקול דעת ל , בכלדרוש רשאי  היה י כון מה המכון. 
כל סבירים,  קספה  מצוות  אחד  של  לה  מטעמים  מתחייב  וזאת וחליפ והספק   ,  

שהח כאמ מבלי  תהוולפה  לד ור  עילה  הש או  ו/  חייהה  ו/או    בביצוע   היה עיכוב 
  .םלפגוע בהכדי או ו/ תיםהשירו

לצורך    ,ספקמי מצוות המדת  עהכי  זאת במפורש,  בהר במולמען הסר כל ספק,   .4.3.3
  בשל   זכאימבלי שיהיה  של הספק ו  שבונועל ח  בצעתת   ירותים,ביצוע איזה מהש

 . זה ם הסכבהנקובה  לתמורהמעבר   י או שיפויספת תשלום, פיצו ו תלכל  כך

משנה מטעמו    ם קבלניסכמים עתקשר בההשום מקרה לב  איהיה רשהספק לא י .4.3.4
ביצ  עם  מהשירובקשר  איזה  למעוע  א תים,  את  כך  לשם  קיבל  אם  של    וישור ט 

, את  מם, בכתבעצהמשנה כאמור קיבלו על    ילנקבש  , מראש בכתב, לאחרהמכון
החו פי  על  הספק  על  המוטלות  ההתחייבויות  למזמלוא  ספקסהן  עה.    ר מובה  ר 

ו/או    המכון  , כלפיהבלעדיתוחלטת ומלאה, המשא באחריות הייהספק    בזאת, כי 
מטעמ מי  כל  בישר  בק  וכלפי  כי  עם  וכן  השירותים,  יצוע  בביצוע  ה  י הלא 

אחריות מכל    המכוןעל  ל  משנה כאמור על מנת להטי   ניבלק  ים באמצעותהשירות 
מוותר  והספק ה, חוזי ה ל פו עטעממו מי א מין וסוג ו/או לגרוע מאחריות הספק ו/

טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן    עלות כלשתק מלהמנוע ומווכן יהיה    אתבז
 ר לכך.  בקש

 ה. סודי בהסכם זי ו זה הוא תנאי עיקרי  סעיף

 םמקום השירותי .5

בבשטחי המכון  ידי הספק    על  יוענקו  ותיםירהש .5.1 וילרבות  ובית  בית הנבחרות  או  /ו  יסמלון 
  ."(רותיםהשי מקום"להלן: ) וןמכוש הרדיום אחר שקמבכל 

ולצור .5.2 בזמן    בלתמוגת,  בלעדי  אלייחודית,  לא  זכות    לספק  קיעני  המכון,  האמור  ךבמסגרת 
לביטו והני )ובכל  תנת  עת  בכל  עמעיק   תתבטל  –ה  מקרל  הרה  ביטול  ה  בסי  מכל   הסכםם 

א  לכו  , יםרותהשי  םבמקו(,  שהיא ורקזאת  לאפשר    ך  מנת  את  דיו  בועוספק  לעל  להעניק 
  וכי   ,תיםהשירו   םני במקוהיה בר רשות זמהספק י   בלבד.  תההתקשרוה   פתקובתם,  רותיהשי

  יינית נק,  זכות  כל  בעל  וי מטעמספק ומה  יהיה  לא,  ולגדריה  ורההאמ  ושימ הש  לזכות  מעבר
הסר ספק מובהר בזאת, כי הוראות חוק    ןלמע   . יםרותהשי  ם, במקווגוס   מין   מכל,  רתאח  וא
על    הגנה  ושעניינוומו  מק ב  בואיש  רחאו כל חוק א   ,1972-בל"תשר )נוסח משולב(,  גנת הדייה
   על יחסי הצדדים מכוחו.ו זה וח הולו על חזיקים במקרקעין, לא יח מ

ו/ .5.3 ,  םתימקום השירומ  מקום  כלבמשו  ישת לא    ק,ת הספווכצ  מום מטעפועליאו כל ההספק 
בילצ  אלא הורך  זהצוע  הסכם  פי  על  האמ  . שירותים  הפועלור,  במסגרת  כל  ו/או  ים  הספק 
, אלא  ובמקום השירותים  מכון הרדי  ש מב  דבר  ו/או כל נו חפץ  סיאח  משו ולא עמו, לא ישתמט

 . נציג המכוןורה  שעליו ה ם במקו

במקום    ישתמשו טעמו  וכל מי מ  שהוא,  בונו, על חשלעדיתות המלאה והבחרי בא   שאי  הספק .5.4
מגרימת    ימנעו;  םוסביבתירותים  שמקום ה   קיוןני  על  מרושי;  וזהיר  סבירבאופן  השירותים  
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וסביבתם  במכון    הציוד והמתקנים  ותים,רימקום הש בשל    וייקלו   פגם ה,  ת השחול,  נזק, קלק 
  שרות תקההפת  כל תקו  במהלך  והכולכך,    לשםם  אמצעי הזהירות הדרושי  לכ ב  ינקטו  ואף

 . ו/או תקופת הארכה

 שרותתקופת ההתק .6

חוזה  העל    מכון החל ממועד חתימת ה  םחודשי  12ל  שמן  לפרק זתהיה    ההתקשרותת  תקופ .6.1
 "(.  ותההתקשרתקופת "  הלן:)ל  לתנאיו  בכפוףו

בלבד  המ .6.2 דעתרשאהא  יכון  שיקול  פי  על  להארי  ו י,  תקו הבלעדי,  את  התקשרות  ה   פתך 
הארכהקופ תל בבמצטבר  םשיחוד  36עד  של    ות  יותר  חודשים    12של    תמהיל,    : להלן)או 
הה" בה ארכתקופת  וזאת  מוקד"(,  בכ הודעה  תום  30של    תב,מת,  טרם  תקופת    ימים 
)לפי  האהתקופת  /שרות התקה ת  .העניין(רכה  ההתקהוארכה  לתקופת/תקופות  קופת  שרות 

כא בהארכה  אזי  בהסכמ  כל מור,  "ת  םקום  מצוין  ההתקשר וקבו  גם   ות"פת  משמע 
 כה כאמור.  הארת ופוק ת/פתתקו

הוראות  ,במפורשהר  מוב .6.3 יחו  כי  בההסכם  תקולו  כל  ההתקשרותמהלך    ל כו  פת 
   .שתמומשנה(כל כ) הארכה תקופות/תתקופ

 סיום ההסכם .7

 סיום מטעמי נוחות   .7.1

לפני    ו/או  תקופת ההתקשרות  ני תוםה לפזואת הח  לבטל  ייהא רשא  בלבד  המכון .7.1.1
  ו ל דעתשיקו יא, על פי  סיבה שה  לכת מבכל ע  ,י הענייןהארכה, לפופת התום תק

בהבלע ה די,  שתימסר  אמצעות  בכתב,  מוקדמת,  אש,  מר  יםמי  30  לספקודעה 
 .   על פי החוזהלמכון  המוקנות ר הזכויות  ע משארומבלי לג תוזא

כ  תילב ופן  ת באזא ב  ומתחייב  הירצמהספק   .7.1.2 ה  יחוזר,  ה /ו   חוזהביטול  פסקת  או 
, הנה  התקשרותה רכת תקופת  י האאו א/ו  ירותיםשה ו הפסקת  ו/א ת  ההתקשרו

וכי  למכוןת  מוקניזכות ה  ת  זא תר במוו  בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא , 
ם  ית מנוע מלטעון טענה בדבר הסתמכותו למתן שירו  וכן יהיהר  בלתי חוזבאופן  

   .ן(ה )לפי הענייכ תקופות האר/תההתקשרו  פתקולמשך כל ת

בהמכון    שדר .7.1.3 יהיי  אזהחוזה,  יטול  את  הבביט  הלא  בכדי  ול  על  חוזה  להטיל 
ו  בויותי ע מאחריות הספק לביצוע כל יתר התחיירוו/או כדי לגכל אחריות    כוןהמ

פי   זהעל  כל טעהספו   ,חוזה  ומושתק מלטעון  מנוע  יהיה  וכן  בזאת  מוותר    ה נק 
ו/או  ו/או תשלום    פיצוי יהיה זכאי לכל    שהם וכן לא  ג כל מין וסוו/או תביעה מ

 ך. הם בקשר לכג שוס ין ומפים מכל שיפוי נוס

 פרת חוזה  סיום בגין ה  .7.2

חוז   רשאי  יהאבלבד    כוןמה .7.2.1 בכל    הלהביא  לסיומו  הפר הספק את  ה במקרזה  ו 
ם  מיי  7של    תרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה לספק הודעה מוקדמהפ  ,זההחו

   .התקופה כאמור ךויקן את ההפרה, תק לא תוהספ

בכלסי   זה   זהחולהביא    ירשא   יהאבלבד  כון  המ .7.2.2 מ ומו  הפר  רקל  בו  הספק את  ה 
ק  ימים והספ  3מת של  דק נה לספק הודעה מונתית, ובלבד ש, הפרה יסוד זההחו

   .ופה כאמורהתק ךתו את ההפרה, לא תיקן

  ת בקרו דין או חוזה זה,   על פי הוראות כל  המכון מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  .7.2.3
   ה:ז  זהר, חותלבטל, לאל  רשאי וןכמה  האירים הבאים, המק אחד או יותר מן

מלההספק   .7.2.3.1 בחדל  היתרים,  אישוריםחזיק  רישויים, שיונותיר,   ,
הת הסכמות ותע ,  חוזהנדה  ודות קנים  פי  על  תוקפם  ש  ו/או   רשים  פג 

 או/ ו ם;דושק לא פעל לחיהספו

ההסכםינ הספק   .7.2.3.2 את  להסב  כולו    סה  כלאחר,  ח או  בלי ל  ממנו,    לק 
 או/ו; בכתב ומראש  המכוןת הסכמ
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ו/  .7.2.3.3 מטעלספק  למי  לנאו  חשש  איזה    גודימו  עם  בקשר  עניינים 
 או/ו; ירותיםמהש

בשמו   .7.2.3.4 אחר  או  הציע  תנ הספק  או  הן  בלאדם  זהסכקשור  ו/או  ם  ה 
אדם    אותו   שאין  טובת הנאהחד ו/או מענק ו/או  , שו םבמתן השירותי

 או/ו; ל פי דין או הסכם זכאי לה ע

הליך של חדלות פירעון ו/או ניתן כנגדו צו לפתיחת    ספקכנגד הנפתח   .7.2.3.5
חוק  כאלההליכים   להוראות  בהתאם  מתאפשר  ההסכם  וביטול   ,

ושיקום פירעון  תשע"ח  חדלות  פירעוק  חו)"  2018-כלכלי,  "(  ןחדלות 
ה  ספקהו/או   נגד  הוצא  ו/או  מרצון  פירוק  על  החלטה  צו    ספקקיבל 

כ לו  שימונה  ו/או  נכסים  מכוח כינוס  שלא  קבוע,  או  זמני  נכסים  ונס 
  רכושו   על  ,קבוע  או   זמני ,  לו עיק  הוטל   ו/או  הוראות חוק חדלות פירעון 

  על לפו   הוצאה  פעולת  שנעשתה  או,  נוממ  ותימה  חלק  על  או,  הספק  של
  ו לא בוטל כאמור    ם כ/י, וההליממנו  מהותי   קלח   או  הספק  רכוש  לגבי

שה  ימים  30בתוך   ו/או  הגשתם  פירוק    ספקממועד  על  החלטה  קיבל 
שה ו/או  בו    ספקמרצון  הבכירים  המשרה  מנושאי  מי  ו  א רו  נחקו/או 

פליליתעבהורשעו     את   לפרועיכולתו  -באי  ההוד  הספקו/או    בירה 
  הצעה   או  םי נוש  להסדר  הגעה  לרבות  ,כלשהו   ייששל   לצד  חובותיו

 . כאמור םשינו רלהסד

ל  צו  מתן  כי  במפורש,  בזאת  מובהר  ספק  הסר  הליכים  למען  פתיחת 
ה ה  ספקכנגד  כנגד  פירעון  חדלות  הליך  של  פתיחתו  יקנו  ספקו/או   ,

ידי הזכות לבטל את ההצמם  כשלע על  , לצורך  ספקסכם בשל הפרתו 
סעיף   פירעון71הוראת  חדלות  לחוק  מתן)א(  כי  מובהר  כן,  כמו  צו    . 

כנ הליכים  הלפתיחת  פירעון    ספקגד  חדלות  הליך  של  פתיחתו  ו/או 
, יהוו כשלעצמם הודעה של המכון עבור הנאמן על ביטול  ספקכנגד ה

לחוק חדלות פירעון, ולכל דבר  )א(  71ההסכם, בהתאם להוראות סעיף  
 ועניין. 

 סכםההם וצאות סיות .8

תבוא במקום כל סעד אחר  , לא  מכוןה ידי    לעיל, על   7.2  יף בסעכאמור  ת  ור ההתקש  הפסקת .8.1
     הדין. על פי ההסכם או  וןמכלמגיע  ה

ן  פאוב  מכון להספק  סור  ימ,  לעיל  7  יףסע ב  כאמור  ל מקרה של ביטול או סיום הסכם זהכב .8.2
כל  י  ידמי זמוש  םיסמכהמידע והמאת  בתוסוא התקשרות  השאיר    ה בכתב שלא ר פת הצה, 

ולת  , זוע השירותים ביצר עם מך הקשומסל כ  מום אחר מטעגורם ו/או אדו או ברשות ברשות
קלצרכ זפל  ע  יוהתחייביות  יוםי  הסכם  שמירי  לצרכי  זה  ובכלל  הדין  ו/או  הכיסוי    תה 

    כם זה.פי הוראות הסעל  שערךהתאם לתנאי הפוליסות הביטוחי ב 

אשר  ההסכםת  אוורה  כל .8.3 לחולאמטבען  ,  לאחר  מורות  לרבות,  סיו  אף  הגבלהללמו,  ,  א 
לסודיות   לספה  חבות ושמירה  לאחימשיכו    ,וכדומה  ושיפוי   יותאחרק  גם  בתוקף  ר  להיות 

   ההסכם. וםסי

  , זה וחת מחמת ביטולו של השהיא, לרבוה  עת מכל סיברות, בכל  תקופת ההתקש  וםבתמייד   .8.4
,  תים רושיה קום  במקה  החזאת  בלבד    למכון, למסור  והבלעדיתאה  המלות  באחרי   קספהא  יש

  םבמקואת החזקה    וו למי מטעמ א/ ו  למכון מסור  י  קספה  כשהם תקינים וראויים לשימוש.
וחפץמכ  נויפ  ואכשה  יםות השיר אדם  בל  ול.  יפנה  מסגרת  האמור,  ו,  חשבונעל    הספקצורך 

מחוץםיירותהש  םומקמ בישהבי  חפציםה ל  כ  את   המכוןדי  משרל  ,  לצורך  מטעמו  וע  צא 
 . הספקל צוות המנוי עוכן יפנה את כוח האדם ם ירותיהש

 מורהתה .9

תאם  הבו   ןובמועד  ואןבמל,  תקופת ההתקשרות  במהלךיבויות הספק  חיהתכל    מורת ביצועת .9.1
 : ם הבאיםהתשלומיאת  ,אלום סופי ומל, כתשלספק המכון ישלם, הסכםהלהוראות 
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של  בר  הריטיינשירותי    –  חודשי   טיינרירשירותי   .9.1.1   ₪  ____________ _סך 
  3  –ו    2,1סעיפים  בהתאם לסכימת הסכומים הנקובים בק  פ ישולמו לס  ,לחודש

 . םל השירותיובכפוף לביצוע בפועל ש של הספק  הצעת המחירל

דרישיש .9.1.2 פי  על  ישלם    , כאמורשירותים    מהספק   יןזמי  שהמכוןכל  כ  –  ה רותים 
,  הספק המחיר של  הצעת  ל  11-  4בסעיפים    יםנקוב ה  פיםריתעהלפי  ספק  המכון ל

 . על של השירותיםובכפוף לביצוע בפו 

,  קריאה דחופהעות  באמצשירותים    מהספק  יזמין  שהמכוןכל  כ  –  קריאה דחופה .9.1.3
  12בסך הנקוב בסעיף  תוספת  לספק  המכון    לםיש  ,מפרט השירותיםכהגדרתה ב

כי  להצעת המחיר של הספק.   עבור קריאה רגילה למען הסר ספק מובהר  , המחיר 
והספק לא יהיה זכאי בשל כך   כהגדרתה במפרט השירותים, כלולה במחירי היחידה

 . לתוספת תשלום

  .("רה מוהתו: "ילהלן יחד )

י .9.2 להמכון  התמורה    קספשלם  חודאת  כל  לשעבור  לאישורו  חר א ,  המכון נ  בכפוף  וזציג  את  , 
.  במכוןם  מקובליהלים הדיניות ולנובהתאם למ  ,םיח השירות"בצירוף דו  חשבון עסקהכנגד  

נציג    רותים על ידישיח ה" חשבון העסקה ודובכפוף לאישור    תשלום כאמור ייעשהכי היודגש  
  סופי ר  רוות עד לביחבל  כ  לא, יעוכב לנציג המכוןשר על ידי  לא יאו  אשר  עסקה  וןחשב .  המכון

  שולםי, ילק באופן ח  ןנציג המכו ידי    שר לתשלום עלחשבון שאו.  נציג המכוןי  ידל  ואישורו ע
זכאי לתשבאופן שבו הפק  לס יהיה  .  ו שנוי במחלוקתהיחסי שאושר ושאינ לום החלק  ספק 

אי התאמ  של  תיקונים,  ה  במקרה  הע חאו  יכול  סקהשבון  לספק י והמכון  בד,  א    בציון  חזיר 
ח  "הדו  ורף לולא ישולם עד שיצרותים,  ח שי" דוא  ללוגש  שי ן  חסר. חשבואו הקוי  ט הל הפר

 כאמור. 

  א חשבון עסקהמובהר כי על הספק להמצי ,  לעיל  9.2סעיף    אותהורב  ור מבלי לגרוע מהאמ .9.3
דו  ,נפרד השירותי" בצירוף  עסקהו  ,גייטוינ   מכוןעבור    הרלוונטי  םח  בצירוף    ,נפרד  חשבון 

ים  ם לשירותתאבה  הכל, וע"מהספורט ב  מלון  –ט  מכון וינגיי  עבור  רלוונטי   םח השירותי"דו
   .לכל אחד מהםבפועל  ק ספה ק ינעהש

נאי שוטף  ועבר לתשלום. התשלום יבוצע בתחשבון העסקה יח השירותים,  " דו  לאחר אישור  .9.4
שלום  ר לכל תדשים, כאשבשקלים חו  עצ בוי  התשלומים .  קבלת חשבון העסקה  םומי  45+  

  .בעת התשלום תוקףיה בשיה  רמע"מ בשיעו יתווסף

י .9.5 הבכ   ישאהספק  ההיטליל  הנלו מיסים,  )לרבות  ותם,  עובדיו  של  הסוציאליות  זכויותיהם   ,
חופשה,   דמי הברדדמי  מחלה,  וכיו"ב(  שע אה,  מי  נוספות    שאומחובה אחרים    ימותשלוות 

מבליה בא   הסכם.  ידוע  ,לילע  מורלפגוע  כי  מצהיר  מי   מכוןהשלו    הספק  תשלונכה  ם  כל 
י חובה בשיעורים  ותשלומ יטלים, הנלוות הה  ים, מיסה את כל העל פי הסכם ז  ולם על ידשושי

     .ורום כאמתשלומו של כל תשלי לנכותם על פי דין לפנ  חייב   אשהמכון יה

יהא  המכו .9.6 בש  ם את לשל  רשאין  בנקיק אהתמורה  הספק  נקהבן  ו אית לחשבו בהעברה    של 
בחירת  לע  י הבלעד  ודעת  ליקווש  ולפי  המהיה    .תמעת  לספק   כוןויבחר  בהעברה    לשלם 

  את פרטי חשבונו המעודכנים לצורך התשלום.  למכון יאמצמתחייב הספק לה נקאית ב

 סופיות התמורה  .9.7

ת מודגש   .9.7.1 אשר  התמורה  לספקשולכי  בסעיף כא,  ם  הינה  9.1  מור    ועה קב   לעיל, 
)לרבות תקופות הקתהה תקופת    שך כללמ  פיתוסו משו  שימו  , ככלהארכהשרות 

 .ים או הצמדות כלשהןעדכונ (, ללאכוןהמעל ידי 

תהיה סופית ותכלול    יללע   9.1  בסעיףת כי התמורה האמורה  ומוסכם בזאמוצהר   .9.7.2
ההאת   וסוג  תאווצכל  מין  מבינובעווה  כותכרוהוא  שה  מכל  ירותים,  שה  עצות 

נסי הו  ,יםמר חווד,  צי   בגין  הוצאות   לרבות השגצאות  תוקף   תעה,    וקיום 
ת כוח אדם, העסק  ,ביטוחיםעריכת  הסמכות,  ה/יונות ריש ה/ םהיתריה/אישוריםה

הדרכותתקורות,  משרדיות,  אות  וצהחניה,   דוחות,  השתתפות  וחפיפות  הפקת   ,
תוכצ   ת,בובישי חובהתשלואו    ה אגר  יטל,ה  ס,מהצמדה,  כל  ,  נותילום,    ר חא  ם 

    . (דין חמכו)לרבות  שהוא גסו מכל תידי ע  שינוי כל זה ובכלל, חרתא  עלות וכל
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כי שום תשלום    מוסכם .9.7.3 נוסף בפרט לאמור בסעיףבין הצדדים  זה, לא    אחר או 
ם זה, לא  סכה  עתא לאחר פקי רותים ול מתן השי לךבמה , לא כוןהמישולם על ידי  

ל  ולא לכ  ספקמהם, לא ל  בעכל הנואו  / ם ויתשר אא בקולם  ן השירותיעבור מת 
בהתאם    אחר,  גוףאו  אדם   בכתב  אלא  ידשיחתם  להסכם  על  מורשי  מראש  י 

 החתימה של הצדדים.

ישא לבדו בכל תשלומי החובה החלים    ספק הבזאת, כי    מובהר ספק    למען הסר .9.7.4
עם   בקשר  לרבוותיםשירהעליו  ל,  מס    ןי ענית  לאוזה:  ביטוח  וכל  הכנסה,  מי, 

החל תשלומים   קבע   יםאחרים  על  לאי  צמלן  דיןהן  להמן  הו  פי  על  יועדים  הגן 
   ושהברירה בתשלומים היא בידיו. יותיאלת סוצזכויו

    ביטוחאחריות ו .10

 אחריות  .10.1

,  וני , קבל ו, שלוחי ו)לרבות מי מעובדי   המכוןיות כוללת כלפי  תחול אחר על הספק   .10.1.1
  ו/או ן ו כלמשייגרם  על פי דין ל נזק כעבור   ,לישי כלשהוא(ד שצ ל כאו ו/ וי וחותלק
מ מ   ללכ הספק   , הר הפעקב  ,  וטעמי  של  מחדל  או    מטעמו   םורג   כלו/או    מעשה 

   .הסכםוליתר התחייבויתיו בשירותים בקשר ל

מתהס .10.1.2 ו/אופק  לפצות  את    חייב  שנגר  כל  ןבגי   המכוןלשפות  ו/או    למכון ם  נזק 
 דרישה ו/או  של במקרה.  יות הספקורו באחרמקר  אשו  לשאת,  נדרשום בו  תשל

 על  לה  אחראי  שהספק"(, תביעה" :ןל לה) עיל ור ל כאמ ק זנ ןבגי  טענה  תביעה ו/או
  הראשונה של   התהספק מתחייב, מיד עם קבלת דריש, זה ו/או כל דיןם  הסכ יפ

ו/ל ,המכון מעובדי)לרבו   המכון את לפצות  אושפות  מי  שלוחיות    ,וני קבל   ,ו, 
צ  ו ו/א  וי תולקוח  כלשהוא(כל  שלישי   כולל , הספק חבות  סכום א לובמ, ד 
 פשרה לש במקרה כלל לרבותה מן יוצא לאל וגוס ין מ כלמ אותוצוה מיםתשלו

 יעו כאמור( הג ו/או פיצוי    י)ו/או מי מאלה המצוינים לעיל הזכאים לשיפו  מכוןשה
ההסכם    יפ  עלאחרים   סעד או תרופה לכל  המכוןות  מזכ  לגרוע מבלי וזאת ה,אלי

  כון המאת  ת  צוו לפו/א  ספק לשפות מוסכם כי חבות ה   ר,ין. למרות האמוו/או הד
.  דין שביצועו לא עוכבק  פי פס   לד תהא עשלישי בלב  לתביעות צדס  חבי  כאמור
פק  ספק לס יזמן סביר, ותוך  התביעה הרלבנטית  פק הודעה על  סמסור לי  המכון

תביעה   מפני  להתגונן  סבירה  ככאמורכהזדמנות  המכוןשה  ל,  בשליטת  .  דבר 
מתחי ע  יב הספק  פעולה  בכלהמכוןם  לשתף  בומקר   ,  תביוגת  ה  כש    אמור,עה 

 . ויד  דרשו עלמסמך שייאו ו/ עמיד כל המכוןכך יעמיד לרשות  םשול

ת  ולא ישאו בכל חבואים  אחריהיו    לא  ואו כל מי שבא ו/או פועל מטעמ/המכון ו .10.1.3
יגרמו לספק ו/או לעסקו ו/או  שי  אגיעה שהיפרכוש, ו/או    , גוף אונזקלכל  שהיא  

למעט אם נגרמו    ,הוי כלששליש לצד    אוו/עמו  י מטכושו ו/או לעובדיו ו/או למלר
 . מומטע מי  ו/או כוןהמ  של ל מחד או בשל מעשה

   ביטוחים .10.2

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות הספק על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב הספק לערוך  
חשבונו על  המפורטים  הביטוחים  את,  ולקיים  הביטוח  ב  וההוראות  וכן    ,'גכנספח    המסומןנספח 

הווים חלק בלתי נפרד  הסכם זה ומרפים לצו המ  ,1'ג כנספח  מסומן  ק היום ביטוחי הספישור ק בא
 ממנו. 

 ה. סודי בהסכם זי ו זה הוא תנאי עיקרי  סעיף

 מוסכמיםפיצויים  .11

לשלם    פקהס .11.1 בזאת  ומןלמכו מתחייב  קבועים  פיצויים  שאינם  כמוס,  מראש,    ם טעוניים 
, אשר יוטלו על  להסכם(  נספח א' ם )מפרט השירותי בפורטים  סכומים המבמקרים ובהוכחה,  

הבלעד  לו קלשיפוף  כב,  פקהס שעתו    בנפרד ה  ומקר  מקרהלכל  וגע  בנ והחלטתו    המכוןל  די 
  ."(פיצויים המוסכמיםה": להלן)

מצ .11.2 הפכי    בזאת,  היריםהצדדים  מההמוסכםיצוי  סכום  מוסצפי  הוו,  הנזק ם  כוי  על    והולם 
  SLAהשירות    רמת  יףע סבת  המתוארוההפרות  ת של  צאה מסתברכתו  הצדדיםאותו רואים  
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  ,וסכםהמ  יצויהיה בפי   ין, לאכל דל אף האמור במובהר, כי ע  זאת  . עםותיםר השיפרט  משב
  פיאו זכות על  /לכל סעד אחר ו/או תרופה ו  וןהמכמזכות    לגרוענת  על מ  בייתו או תשלומו ג
ור  שיעת פיצוי בלקבלחוזה ו/או  לביטול ה  ומזכות בלי לגרוע  ן מל פי כל דין, וכ ו עו/א   וזהחה
יותר,  ג ביחש  לככ   היתר,בין  בוה  כלוב  שלישיפי  ו  ב   ,צד  עואין  הספק    את ר  ופט ל  מנתל  ו 

 . הא ההתחייבויות בחוזביצוע מלולעדית והמלאה אחריותו הבלמ

,  ל עתבכ  פקלס שיגיע    ל סכוםמכ  מוסכמיםהם  יית סכום הפיצולנכות א ,  יהיה רשאי  מכוןה .11.3
  התמורה , מ(המכוןת  לפי שיקול דע,  חלקםאו  יצויים )כולם  וי סכום הפמצעות ניכבות באלר

 .  זכאי הספקלה 

חשב בשום ילא ת  ,המכוןי המוסכם על ידי  הפיצו   גביית  כי אי  בזאתהר  מוב   ,למען הסר ספק .11.4
לת  קבל  ו מזכויותי  ו/אום  וסכיצוי המהפת  בל לק  וזכויותיעל    המכוןשל    יתורו ואופן כו  צורה

סע אחר  כל  כהסכ ד  של  ו/או  ה  וןהמכמה  עהפר לביצוע  יה  הספקל  רי  והמכון,  די   שאיהיה 
הלגבות   ועל    פיצוי המוסכםאת  עת  ש בכל  דעת יקו פי  לקב  דיהבלע  ו ל  ו/או  ו/או  פיצוי  כל  ל 
 זה.  והח י על פ   הספקשל רוע מחובותיו והתחייבויותיו  אחר, והכול מבלי לגשיפוי 

  ביצועערבות  .12

עם חתימת  ,  למכון  ספקהימסור    ,וזה על פי הח  ספקהשל    יוהתחייבויותכל    קיוםהבטחת  ל .12.1
ומדי   שנת  החוזה  מותנית  ערבות  ,  התקשרותכל  בלתי  אוטונומית,    7,000של  בסך  בנקאית 

יהיה    ערבותהתוקפה של  (.  "ערבותה" )לחוזה    'זנספח  וזה כהמצורף לח  מפורט, בנוסח הש"ח
ל    12  -ל עד  או  הוצאתה  ממועד  )על    90  -חודשים  ההתקשרות  תקופת  תום  לאחר  ימים 

   .שיהיו(, לפי המוקדםהארכותיה, אם וככל 

בויותיו על פי  לא מילא איזה מהתחיי  ספק, ה המכוןי של  הבלעד  ועל פי שיקול דעתו ידה  במ .12.2
המכון  ,  החוזה הערבות,יהא  את  לחלט  כספיה   רשאי  את  ולגבות  מקצתה,  או  לי  מב,  כולה 

 . משפטי כלשהו שא ומתןהצורך להיזקק לפנייה לערכאות, לבוררות או למ

ההתק  הסתיימה .12.3 הארכה  שרותתקופת  תקופת  והו/או  התחייבויות   ספק,  כל  את  יו  מילא 
 , את כתב הערבות בתום תוקפו.  ולפי שיקול דעת, ספקלהמכון חזיר  י החוזה,  בקשר עם

בז .12.4 שאימוסכם  לשמשאת  כדי  הערבויות  בגובה  תקרה  ל  כ  ן  או  הגבלה  אינדיקציה, 
 . הספקלהתחייבויותיו של 

פי  -החוזה האמור או על  לפי  המכון שישנה בידי    האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת  .12.5
 . כל דין

 ת וחיובים זכויו חאתהמ .13

רש  פקהס .13.1 ו/או  להמח  אי אינו  לה לות  ו/או  למשכן  ו/או  זכו  סבשעבד  את  ו/או  יותיו  לאחר 
פי על  חאו    םול כ  כם,ההס  חובותיו  מהכל  וכן  םלק  ל,  רשאי  הוא  למ אין  או  או  העביר  סור 

לשעבד או  או  להמחות  זכות  כל  לעח   לאחר  או  ההסכם  לפי  עסקהובה  בזכות    שות  כלשהי 
שיכלשה ל י  עש  הו  פי  ומ   המכוןמת  סכבה  הסכם, אלאל  יובכתבראש  כי  ב .  הא  י  ןוכהמ הר, 
דעת  כאמור  ב לבקשת הספקסרל  רשאי שיקול  פי  חייב י בלי שעדי מבל והלט  המוח  ועל    הא 

שר לכך. כמו בקרישה ו/או תביעה  וותר על כל טענה ו/או דוהספק מ  וובמק את סיבת סיר לנ
ל  נאי עת   בכל   ו כמתהסאת  להתנות    שאיר  האי  ן מכוהל,  מכלליות האמור לעיי לגרוע  כן ומבל
    .ול דעתופי שיק 

חובות    יות אוכוז  את המח  לאישור  מהמכוןהספק  קשה של  הר, כי כל במובלמען הסר ספק   .13.2
יהא תקף רקלהמחאה כ  המכון ישור של  בכתב, וכל א  למכון ל, תוגש  לעי  כאמור   אם  אמור 
 . מראש ובכתבייעשה  

מבוטלת  בטלה ו   ף זה תהאעית סבניגוד להוראות  עשופק להס  או העברה שיתיימר  כל מסירה .13.3
 סרת כל תוקף. חו

  ו התחייבויותיאו  ו/  ותייו כוז  ב אתאו למשכן ו/או להס/לשעבד והמחות ו/או  ל  רשאיהמכון   .13.4
זה,   הסכם  או חלקןלפי  בלי שתידרש  כולן  לכך  ,  כלשהי מצדלקבל  הספק  פק.  הס  הסכמה 

  ר ש, לאישו בקית  ככל שיתבקש, אם  מך,ל מסל כולחתום ע  המכון עם  תף פעולה  מתחייב לש
ם  יות הספק על פי הסכרע מזכוכאמור לא יגשמסמך  מור בסעיף זה ובלבד  אלביצוע הו/או  
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 ספת מעבר לאמור בהסכם זה.ת נויו חבות כספי טיל על י  לאו זה

 ספקהגבלת שינויים בתאגיד ה .14

מתחייב .14.1 ו   למכוןודיע  לה  הספק  שינבמידה  עייעשה  בין  בתאגידו,  יוי  הל  או    תוספ די  חבר 
די  ש, על ית מניות מחדי הקצאחלוקתן מחדש, על יד  והוספתן אכויות  זהעברת  י  יד על  שותף,  

או   בין שנעשות חדשויומנת  הקצאהעברת מניות  וב  בין   ת,  עצמם  לבין  ין מי  חברי התאגיד 
וכן במקרה    ,50%  -  ביותר מון המניות והשליטה  ת ה, באופן שמשנה אשאינו חבר התאגיד

בתלשהש בידי  דאגייטה  היא  א גיתא   הספק  אחר  היו  וד  מ   אם  תאגיד  ממניות  בידי  ניותיו 
 חר.א

הספק  הו .14.2 בסעיף  כאמ  למכוןדיע  יהיה    14.1ור  ומלא    ןלמכולעיל,  סופי  דעת  לבטל  שיקול 
ואמכ  ההסכם צורך אן  בלא  אף  נוס  ילך,  שבנימוק  ובלבד  עיף,  לס   לודיע  התראה  ב פק  כך 

   הביטול.י מועד נם לפמיי  30ל  מוקדמת ש

  מעמד הספק .15

 י ק עצמאהספק כספ .15.1

צהיר  מי הספק  , וכ המכון  יעובד  םספק אינה  ותוצו  הספק  נציגדדים, כי  זה בין הצמוסכם ב
 יכך:, לפ 1996-ם, תשנ"ו ח אדעסקת עובדי כוכוח אדם כמשמעו בחוק ה  ספקכי איננו  

  פי   לו ע חייבויותי ת ע הספק עצמאי בביצוש כק משמספ בין הצדדים, כי ה  מוסכם .15.1.1
ו/או    נציג המכוןלאו  /ו  למכון   ל פי החוזהיתנה עין לראות כל זכות שנואהחוזה  

ראות  אלא אמצעי להבטיח ביצוע הו  ותים,רלפקח על אספקת השי  ,מםע מט  ילמ
  המכון   יד כל זכויות של עובלצוות הספק    לספק ו/או תהיינה    החוזה במלואן, ולא 

י  םוה פימיםתשלולכל    מהמכון  םיזכא  והילא  קשר  ב  ת אחרותהטבו  אוצויים  , 
 כל סיבה שהיא. ה, מ או סיום החוז עם ביטול 

לקיים .15.1.2 מתחייב  הע  ההתקשרותפת  תקו  כלב  הספק  ידו  ובדים  לגבי  על  שיועסקו 
החוזה, לענ   לפי  דין  בכל  האמור  יחסי אחר  ומע  יין  וזכויות  עובד  עובדים,  ביד 

 . 1987-תשמ"ז,  ק שכר מינימוםלרבות חו

אח .15.1.3 יהיה  צד   המכוןכלפי  אי  ר הספק  דטענה    כל ל  שלישי,   וכל  ו/או    ישהרו/או 
מוסביעה  ת רשויות  להושל  הנוגע  בכל  לביצוע    כל  ות רא מכות  בקשר  דין 
 על פי החוזה. רותיםשיה

טח  שאשר ימצאו בוות הספק  מנו על צו שי  להבטיח לגבי עובדים  הספק מתחייב .15.1.4
השי/המכון  כי  רותיםמקום  אמ,  בכל  ינקטו  פצאלה  על  הבטיחות  וראות  הי  עי 

 . יחותבט אמצעי נייןר בכל דין לע מוו/או כא  במכון מיםהקיידה  עבוב

 יפוי ש .15.2

ו .15.2.1 הצזאב  מוצהרמוסכם  בין  כדדיםת  ע  י,  וייקבע  יבמידה  יפוטית  שאה  ערכדי  ל 
שהו זמן  בכל  מעו  א,מוסמכת,  עובד  כעובד  הספבדי  כי  ייחשב  הספק  המכוןק   ,

את   כספי    המכון ישפה  נזק  כל  שכ"ט  כתוצ  למכון יגרם  שי על  לרבות  מכך  אה 
 ה. זב וכיוצאד, הוצאות  עו"

על    השהיספי  ל סכום ככ  גםשמעו  , נזק כספי מלעיל  לליות האמור מבלי לפגוע בכ .15.2.2
כמעביד  לעמילה   הספק  לרבות:  תזכוד  העובד,  של  ולילפיצ   גמלאות,לו  תר  ויים 

 המתחייבות מכוח עבודתו.   הסוציאליותכויות הז

רה  קיזוז מהתמוולו או חלקו באמצעות  רע בגין נזק זה כ להיפ  רשאי  יהא  המכון .15.2.3
 . ןהמכובלעדי של ה ות פ"י שיקול דעחוזה זה, והכל ע פי על 

 ה. סודי בהסכם זי ו זה הוא תנאי עיקרי  ףעיס

 ד עניינים ניגו .16

תצחמת   הספק .16.1 על  לחתום  בנודהיעדבר  ב  הירייב  עניינים,  ניגוד  המצר    'הנספח  כורף  סח 
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וכן  לחוזה את  ,  להחתים  הספק מתחייב  מצוות  מי  ד  כל  בנוסח  התחייבות  ולמסור  על  ומה 
 .רה כאמו כל התחייבות שנחתמ, לפי דרישתו, נציג המכוןל

שור בחוזים  ו קאינ  , הוא וכל מי מצוות הספקזהת חוזה  חתימי נכון למועד  כר  צהימ  פקהס .16.2
ואחרי א  ויות ר קשבהתאו  /ם  לגרושר  אחרות  כדי  בהם  עניינייש  לניגוד  בין ם  ביצוע    ם 

עבור   זה  חוזה  פי  על  גו  המכוןהשירותים  אח ובין  מבצע  רמים  עבורם  שירותים  הספק  רים 
תקשר בחוזה ו/או  לא י   ותתקשרההבכל תקופת    כי  ,יבחי מתו  רים,או אחומים ו/הים ו/או דז

 ור.  יגוד עניינים כאמלנ  כדי לגרום ם הב ה יהיאשר ים ו לא יבצע שירות ו/אחרת התקשרות א 

או  מטעמו  י  א או מובאופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם ה  ןמכו לדיע  יב להומתחי   הספק .16.3
גורם   לביצ  ו מטעמ  אחרכל  א במישר,  להימצאול  על   ,םסכבהתיו  יבויוהתחיוע  הקשור  ו  ין 

או  שי  אי,  ניין אחרע ן  לביסכם  בה  ין תפקידו כאמורם בייניבמצב של חשש לניגוד ענ ,  יןבעקיפ 
 . המצב האמורים תון אוהנ ול  ם היוודעמיד ע, מקצועי

  וד עניינים מנוע כל חשש לניגדין על מנת ל  י"ים עפ לנקוט באמצעים הנדרש  הספק  באחריות .16.4
 . קטושננות  ולפעב  מכוןהאת  ולעדכן 

 כבוןוע קיזוז .17

בזא .17.1 כי  מובהר  רי  המכוןת,  ממכספקזז  ל  שאיהא  המגיעים  מ  ונים  שהומכל  לספק  א, קור 
   .ו על פי דיןפק על פי הסכם זה ו/אמהס מכוןהמגיעים למכספים 

לגרוע מכללי  .17.2 מובהר  מבלי  האמור  כבזות  כלשהו  י  את,  נזק מסוג  ויגרם  ו/או    מכוןלבמידה 
צוע  ובע מאי ביעמו והנ אחר מט  או /ו עובדיו ופק ו/אהו ע"י הסכלש  ' ג  צדו/או ל  ו ממטעלמי  
קזז את סכום הנזק מהתמורה  ל  הא רשאי המכוןי כם,  ההסתחייב מפק כמייבויות הס התח

 .השירותיםבגין המגיעה לספק 

ן  מי  כבון מכלי לעו/או  בהסכם לקיזוז  וענקת לו בדין או  מהספק מוותר בזאת על כל זכות ה .17.3
לעיל, הספק  מהאע  רוגלמבלי    .וגוס רשאי  מור  יהא  ציכל  בידיו  לעכב  לא  ו/או  ונכס    או /וד 

 .  סוג שהםן ו מכל מי , של המכון מתקן

 סודיות .18

 חוזר, כדלקמן:   לתיובמלא  באופן סופי,בזאת  ספק מצהיר ומתחייבה

  חלטת,מו   רו בסודיותו ישמך שכל מי מטעמ באחריות המלאה לכ  אשיכי ישמור בעצמו וכן י .18.1
שרין ו/או  במיוש, יעבירו לכל צד שלישי ו/או יעשו כל שימ כן לא יגלו ו/או , ומןבז ה א הגבללל

ביד בעקיפ  בפרט יעוין,  ומסמכים  ת,  תים  רעיון,  כל  המצאהכנית,  לרבות  י  מסמך,  רה  ציאו 
ביצוע החוזה והשירותים  בכתב  ,פקת השירותיםאסבמהלך    לידיעתו  ואו שהגיע   בקשר עם 

ו/העת ת  בורלאחרת    דרךבכל    או  או בעל פה ו/או שכפול  ו/או  ק  ו/או תקציר  כל סיכום  או 
של   שהיא,  ר,  האמועיבוד  מדיה  הגיע לו  שנמסרו  בכל  תוך  או  לידו  החוזה  ו  ביצוע  כדי 

המפורשת    ם נתנה לשם כך הסכמתו, למעט אםאו עקיף אליהו/ישיר  השירותים או בקשר  ו
 . "(יהסוד ידעהמיחדיו: " הלן, בכתב ומראש )ל מכוןהשל 

ש במידע  רשאי, להשתמה הספק  יהיזה,    18  הוראות סעיף  שאר הוראות סעיףע מרולג  ימבל .18.2
   . רותיםהשיורק לשם ביצוע הסודי אך 

מכלליות   .18.3 לגרוע  י מבלי  לעיל,  לכ  קהספשא  יהאמור  המלאה  אחד  באחריות  שכל  ות  צומך 
ביטחון  ,  כתב סודיותלחוד, על  ול הספק, ביחד וומ  ון מכה  ום מוליחת,  עמומט   ו/או מיפק  הס

מי כסבנו  דע ואבטחת  המצורף  מחויב  לפיו זה,  ם  להסכ  'ונספח  ח    וכלפי   המכוןכלפי    יהיה 
הפחות כמפורט    ללכ   ,המכוןהמגן על זכויות  מידע הסודי באופן  ה   ודיותהספק בשמירה על ס

ו  מי מטעמ  לל שדריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחשא באחיי  ספק. הזה  18יף  בסע
וראת סעיף  זה. אין בה  18  ףבסעי  מהוראות הנקובותה  ן ו/או בעקיפין, איז ר, במישריאשר יפ

   י.שליש ת צדלטוב זה ת להוות חועל מנזה 

ור על סודיותו,  מלש מנת  ודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על ס הע וט לגבי המידכי ינק .18.4
לגר הפוע מהאמוומבלי  הזהיר ר, לכל  ה  ותחות בכל אמצעי  ן מבלי  וכספק,  המקובלים אצל 

יודיע  לגרוע מהאמ של אובדן  , או  של חשש לאובדןידית, על כל מקרה  יומ  , בכתבלמכון ור, 
 ו. חלק ממנ  כלו/או ודי ע הסמידה
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מק .18.5 בכל  דין,  ש  רהכי  פי  על  דרישה  הספק  אל  הופנתה  גורם  עותאמצבבו  רש  כל  ות  ו/או 
המלכך  יםמוסמכ ה ח , למסירת  כל  ו/או  במישרין    לקידע הסודי  בעו/ממנו,  יודיע  או  קיפין, 
,  כוןלמ  שר הספקעיל, יאפור בסעיף זה ל מבלי לגרוע מהאמ.  בכתבעל כך מיד ו  למכוןספק  ה

מספקת  ושה וללהת  התגונן  כל  את  כאמורכיהל מצות  הסודי  המידע  למסירת  הנוגעים    , ים 
 לוונטיים.  הר רהחבו/או ל  רם מסירתו לגורםטאת וז

ו/או    לכל מי מטעמו  נמסר לספק ו/אוודי ש הסאת המידע    למכוןב  שא באחריות להשייי יכ .18.6
המשלק לכל  /ו  יימים(שק  )ככל  נהבלני  ומטעמם,    מיאו  העתקיו,  כל  פי  על  על  להשמיד,  כן 

   מי מטעמו.אצל  במכוןאו /ספק ו אצל הנמצא שדי סו עדמיל , כהמכוןדרישת 

  במידע הסודי ו/או בכל  היעמו זכות כלשמי מטל  לכ תהיה לספק ו/או  כי ידוע לו שאין ולא   .18.7
לגרוע, בכמנו, לרבות אך ממ  חלק פ  דושו/או חיל המצאה  בלי  על בסיוצנט, שייוטו/או  ס  ר 

 המידע הסודי. 

מהתחיי .18.8 אילו  שהפרת  לספק  הובהר  עית יובו כי  ע  יפ -לו  לעיל  זה  לגרו סעיף    ון למכם  לולה 
לש מתחייב  והספק  כבדים,  את  נזקים  ולפצות  הפס  בגין  וןמכהפות  נזק,  אובדן  ד  כל  ו/או 

הפרה    מקרה של כל  ק, כי בסכים הספ. כן מצהיר וממחמת הפרה כאמורו  רם לכלשהו שייג
יימים  ק( ה יהםנ ילמ ם  כספי ו/או אחר )לרבות קבלת צווי  לכל סעד  זכאי  וןיהא המכ   ורכאמ

 . פי דין-על

ההתחייב  הירמצ  ספקה .18.9 מילוי  שאי  לו  ידוע  כי  סעיף  זאת  פי  על  לפי  הווה  מ  זהבות  עבירה 
העונשין,    118  יףסע יביא1977-של"זת לחוק  וכי  סעיהוראות החוק    ,  זהוהוראות  דיעת  לי  ף 
 . טעמומ ו/או מי ודי עוב

בא .18.10 בסעיף  מואין  מנת  ר  על  לעיל  לפגוע  זה  ו/או  ואופן   וםבשלגרוע  בות  מחו  צורה 
 רטות במסגרתו.  סודיות ומההוראות המפוהפי נספח   ייבויות הספק עלח והת

 ה. סודי בהסכם זי ו י זה הוא תנאי עיקר  סעיף

 שונות  .19

זה .19.1 הכל    את  מבטא  הסכם  שבין  וההתחייבויות  וה ההסכמות  מצדדים,  כל  וא  ומבטל  חליף 
  וכיו"ב  , טיוטת הסכםבריםון ד כרזיסכמה,  ה  ת ו/אויבוהתחי , נוהג,  מתן, משא והסכם,  מצג

בין   היו,  אם  היו,  בן  יוב  בכתבאשר  בין  פה,  וביבעל  במפורש  הן  בין  ר עוב  צדדיםמשתמע, 
 .   סכם זהלחתימת ה

יהיה לו תוקף  דים, אחרת לא  תם ע"י שני הצדכתב בלבד וייחשה בעי יוי בהסכם זה  כל שינ  .19.2
 ו. כלשה

יותיו על פי ההסכם או על  מזכו יזו  א  עלויתור  כ  ם לא תחשבת מצד מי מהצדדיתנהגוה  שום .19.3
דין, או כשי כל  א ו לכל הפרמצדו כהסכמה  תנאי ההסכם, אמ  יתנא נוי  פי  ו של  ו אי קיומה 

 ובכתב.בצורה מפורשת עשו ה נם, אלא אם אל כלשהו מתנאי ההסכתנאי 

ה .19.4 אחד  הסכמת  או  מהוראותצדדים  לסטות  תהו במקר  זההסכם    מהם  לא  מסוים,  וה  ה 
ילמד ולתקדים   גממו  א  אחד    זירהנה  או  הצדדים  השתמשו  לא  אחר.  למקרה  מהם שווה 

ת  ור על אותן זכויוות בכך וית , אין לראויםבמקרה מס  זה  לפי הסכם  ת הניתנות להםיוובזכ
 ובות לפי הסכם זה. על זכויות וח  זו ויתור כלשהומוד מהתנהגות ן ללואי במקרה אחר  

מחוז תל אביב יהיו בעלי  פט בהמש  תיובישראל  ת  ן של מדינהסכם זה יהא הדיל על  החהדין   .19.5
לד הייחודית  בהסמכות  בהסכניעכל  ון  הקשור  לרבוין  זה  נם  ו/א ת  כספחיו  אחו  מסמך  ר  ל 

 תחתיו.  שייחתם  

ה .19.6 כאמ צדדים  כתובות  להסכםבמבו  ורהם  שתשלח  כ  .זה  א  הודעה  ידי  ל  הצעל  דדים  אחד 
  24או  ,  יתהאיש  הרתעם מסיו  בפועל, א  עם קבלתה תעודתה  ל  יעה הג כאילו  למשנהו תחשב  

פקסימ הודעת  או  מברק  משלוח  לאחר  איליהשעות  ה  72  ו,  לאחר  למששעות    לוח פקדתה 
 המוקדם.הכל לפי  ום,בדואר רש
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   SLAות ם לרבי השירות טמפר –' נספח א

 השירותים הנדרשים  .1

מעת לעת, לצורך    באמצעות מי מעובדי הספק, כפי שידרש,פקו באמצעות הספק ו/או  סו י  השירותים
 . תנאי ההסכםיתר  ו  שירותים זהתאם להוראות מפרט בה ,ובמועדבמלואם    יםאספקת השירות

   חודשי ריטיינר  ירותי ש .1.1

 אלה:את כל  לליםכו שירותי הריטיינר החודשי 

 ; מ"ר( 1,512) וןמזחסני מ כל שירותי הדברה למטבח, חדרי אוכל ו .1.1.1

בשטח  .1.1.2 ונמלים  תיקנים  מכרסמים,  נגד  קבועה  והדברה  בקרה  בית   ניטור,  מלון 
 ; וייסרות הספורט ועל בית ו הנבח

 . ותחזוקת תחנות אכילה למכרסמים  התקנה .1.1.3

 ים על פי דרישה שירות .1.2

 ;שנהפעם בחצי יבוצע   – וייסובית  וביוב בשטח מלון בית הנבחרות ריסוס פיר  .1.2.1

 ; יקנים במבניםת  גדחד פעמית נ הדברה .1.2.2

 ;עמי נגד קן צרעותטיפול חד פ  .1.2.3

 ;ד פרעושיםהדברה חד פעמית נג .1.2.4

 ; ובבריכת בי הדברת .1.2.5

 ; מ"ק 6איבת ביוב, הדברת בור תחנת ש .1.2.6

 ;מ"ק 20חנת שאיבת ביוב, הדברת בור ת  .1.2.7

 ;טיפול נגד נמלת אש במבנים ושטחים פתוחים .1.2.8

ם ושטחים פתוחים, שיחלו  נימבד נמלת אש בחודשי אחריות על ביצוע טיפול נג  12  : כוללהערה
 . החל מיום ביצוע הטיפול כאמור  הימנותל

 שירותים נוספים  .1.3

רשאיהיי   המכון  .1.3.1 בכל ה  ב  ,  דעתושיקו  ולפי   תו ההתקשר תקופת    מהלך עת    מיןלהז,  ל 
החודשי  נשאי שירותים  מהספק   הריטיינר  בשירותי  כלולים  פי  ם  על  בשירותים  ו/או 

הזמנת  ה  באמצעות,  ישהדר לספקםול  ,בכתב  בודהעוצאת  מהספק   תמורהב  ,דרוש 
הצדדים בין  הוראות  .  שתוסכם  כל  יחולו  הנוספים  השירותים  לרבות    הסכםעל  זה, 

 המחוייבים. ת ביצוע, בשינויים , פיצויים מוסכמים וערבוותרמות השיר 

כי   .1.3.2 ו מובהר  לעיל,  ככל  כאמור  שירותים  אספקת  מיוש  יידרלצורך  לרבות היתר  חד, 
שילצורך  היתר   ברשותו  הספק    אחריותב,  נחשיםת  ידלכרותי  מתן  היתר להחזיק 

 כאמור. 
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  כמיםופיצויים מוס SLAשירות  רמת .3

ה בכתב ו/או  הזמנת עבודלהספק  באמצעות מענה    , בין היתר,יוענקו על ידי הספקתים  שירוה .3.1
טלבאמצעות   טלפון  שיח)  פוניתקריאה  הספק שתישלח    SMSהודעת  ו/או  ת    לן: לה  –  לנציג 

 לוקה הבאה: חפי ה על  , "(קריאה טלפונית "

 ;17:00 – 08:00בימי חול בין השעות  קריאה – רגילהקריאה  .3.1.1

 .וחגים סופי שבועו/או קריאה ב 17:00 ה בימי חול לאחר השעקריאה  – קריאה דחופה .3.1.2

יעלה עלקריאה    התגובהזמן    .תטלפוניפתיחת קריאה  יאפשר    הספק .3.2   . דקות   60ל  טלפונית לא 
בטבלה  המפורטים  התאם לזמני התגובה  בת  פוניטלהה  ריאקשירות הנדרש בל  מענה ן  יתהספק  

 : להלןש

זמני  /רמת השירות סוג השירות מס'
 תגובה

כם סופיצוי מ חריגה מרמת השירות 
 )לא כולל מע"מ( 

ריטיינ  .1 ר  שירותי 
 חודשי

יוענקו  השירותים  
למכוןבאו שוטף  על פן   ,

השירותים   תכולת  פי 
   .המוגדרת במפרט זה

השירותיםא מתן    י 
ים במועדבמלואם  

  ₪ 400 .הקבועים ברמת השירות

פי   .2 על  שירותים 
שירותים  /דרישה
קריאה    –  נוספים

   לה רגי

 מרגע שעות    24עד  
  .הקריאה

השירותים מתן    אי 
ים במועדבמלואם  

 ₪   350 .ברמת השירותהקבועים 

על  .3 פי   שירותים 
שירותים  /דרישה
קריאה    –  נוספים
    דחופה

 גע מרת  שעו   4עד  
 .הקריאה

השירותים מתן    אי 
ים במועדואם  במל

 ₪   350 .הקבועים ברמת השירות

 ספק כמדבירהחובות  .4

כי קיים חשש למפגע או למטרד המצדיק את  ברה איבצע הדלא    הספק .4.1 כן בחן ומצא  לא אם 
 ביצוע ההדברה. 

הדבר  בטרם .4.2 יבחן  ביצוע  ב   הספקה  ניתן,  לב  נסיבותאם  לעהעניין,  או  מניעה  פעולות  שות  צע 
אש  שימו טיפול,  נקבעו  באמצעי  לא  סעיף  שר  בהדברה  ל  (3)ב()3לפי  העיסוק  הסדרת  חוק 
תשע"ו תברו "  2016-אית,  העיסוק )להלן:  הסדרת  או  "(בהדברה  חוק  המפגע  מניעת  לשם   ,

יביא    הפעולות או את האמצעים כאמור,קוט את  כי אפשר לנ  הספקהמטרד או סילוקו; מצא  
ניין  העכן מצא כי לא ניתן בנסיבות  ההדברה, אלא אם    יבצע את  אול   המכוןאת העניין לידיעת  

 לנקוט את אותן פעולות או את אותם אמצעים. 

  הראשונה צע הדברה של מזיק אלא אם כן התקיימו הנסיבות המנויות בתוספת  בלא י  מדביר .4.3
  נציג המכון   ר עו, או אם ניתן אישוותו מזיק, אם נקבלעניין א   ברהלחוק להסדרת העיסוק בהד 

  ק הסדרת העיסוק לחו  22סעיף    ת, הכל בהתאם להוראותו מזיקלהדברת אובהסכם(    )כהגדרתו
 . בהדברה

יפעל    בביצוע .4.4 דיןלהוראות    בהתאם  ק הספהדברה  ההדברה  כל  ביצוע  לעניין  עליו  כן  ו  ,החל 
 :שלהלן בהתאם להוראות

 שתו; , לפי דריכוןמליציגו ההדברה, ורישיונו בעת ביצוע  יישא עמו את .4.4.1

ובכללפנל  מכוןלימסור   .4.4.2 ההדברה,  של  טיבה  לעניין  מידע  ביצועה  תכשיר ז  י  שם  ה 
רה, יעילותה והפעולות הנדרשות ם בהדבההדברה שנעשה בו שימוש, הסיכונים הכרוכי

 התכשיר;  וית ה, בין השאר לפי ההוראות הקבועות בתוטרם ביצועה, במהלכה ובסיומ
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הדב .4.4.3 יבצע  אללא  הרה  בתכשיר  למטרא  ובהתאם  רשום,  השידברה  ולהוראות  מוות  ש 
 הקבועות בתווית התכשיר; 

ש .4.4.4 פגיע  ימושיעשה  אשר  ההדברה,  להצלחת  ביותר  המתאימים  באדם, באמצעים   תם 
ם כדי לגרום סבל מיותר בבעלי חיים אחרים ובסביבה קטנה ככל האפשר ואשר אין בה

 למזיקים; 

ביבה אדם ובסביבה, ובכלל זה בספגיעה ב  למניעת  כל האמצעים הדרושיםאת  ינקוט   .4.4.5
, לרבות בערך טבע מוגן ובחיית בצומחית, במגוון הביולוגי, בבעלי חיים אחרים ובעט

 , במהלכה ובסיומה; וע ההדברהבר מוגנת, טרם ביצ

מורת טבע בלא היתר לכך מאת מנהל הרשות לא יבצע הדברה בתחום גן לאומי או ש .4.4.6
הלאשמיל והגנים  הטבע  חוק  ומיים,  רת  לאומייםלפי  טבעגנים  שמורות  אתרי ,  ם , 

 ; 1998-לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח

השאר דברה, בין  ההדברה יבדוק נוכחות מזיקים ואת הצלחת פעולת ההלאחר ביצוע   .4.4.7
 רש פעולות נוספות להשלמת ההדברה; באמצעות ניטור אם נדרש, ויבצע ככל הנד 

הפעולות   .4.4.8 את  בשבייתעד  טרם  במהלכצע  ההדברה  את יצוע  זה  ובכלל  ובסיומה,  ה 
הנ לפעולות  )פ  פי יטור  ימסור  7סקה  ל (,  מהתיעוד  המכון  העתק  את וינציג  שמור 

 התיעוד. 

ם; די בכך שאחד מהם הוא מדביר שיש י מדביריבידי שנ לפחות  תבוצע  הדברה באיוד   .4.4.9
 ן מדביר באיוד. בידו רישיו 

 תכולת השירותים יבוצעו במסגרת גי הדברות אשר סו .5

 וליות ח  חסרי  – 'אחלק  .5.1

 דם  ות ומוצציירי מחלמעב –רמים למפגע חרקים הגו .5.1.1

 ת; הבי זבוב .5.1.1.1

 זבובי חול;  .5.1.1.2

 צצי דם; יתושים מו .5.1.1.3

 יישוב;כשהם בתחום   –פרעושים  .5.1.1.4

 מבנה;הוא בכש –פשפש המיטה  .5.1.1.5

 כשהם בתחום יישוב.  –קרציות וקרציונים  .5.1.1.6

 וקצים וארסייםע  –חרקים הגורמים למפגע  .5.1.2

 בש הננסית; דבורת הד .5.1.2.1

 נמלי אש;  .5.1.2.2

 דיות;ונמלים נו  .5.1.2.3

 בתחום יישוב;  כשהן –ך צרעת פלית, צרעה גרמנית וצרעה מזרח .5.1.2.4

 תהלוכן האורן.   .5.1.2.5

 חרקים  –נוחות -הגורמים לאימזיקים  .5.1.3

 ל;זבובי בשר, כגון בוהקן כחו  .5.1.3.1

 ובי רפש, כגון זבוב הבית הקטן; זב .5.1.3.2

 כשהן במבנה;  –נמלים  .5.1.3.3

 מבנה;כשהם ב –פסוקאים  .5.1.3.4

 מבנה. כשהם ב –ם חום( יקן גרמני ותיקן בתים )תיקן פס תיקן אמריקני, תי .5.1.3.5
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 וחות נ-ים לאים הגורממזיקים אחרי .5.1.4

 פריקני ענק. חילזון א

 כוש מזיקים לר  –ים למטרד חרקים הגורמ .5.1.5

 כשהן במבנה;  –יות עץ, נייר בד ועור  חיפושחיפושיות מזיקות לרכוש כגון  .5.1.5.1

 כשהם בתחום יישוב; –טרמיטים  .5.1.5.2

 כשהם במבנה.  –בגדים  עשי .5.1.5.3

 שהם מזוןמוצרים מעובדים  למזיקים   –רקים הגורמים למטרד ח .5.1.6

 לווים למזיקים אחרים; במבנה וכשהם נכשהם   – פסוקאיםאקריות ו .5.1.6.1

 כשהן במבנה; –פושיות מחסן חי .5.1.6.2

 כשהם במבנה.  –עשי מזון  .5.1.6.3

 חולייתנים הגורמים למפגע או למטרד   – 'ב קחל .5.2

 מכרסמים הגורמים למפגע או למטרד .5.2.1

 כשהן בתחום יישוב;  –ה  חולדת החוף וחולדה מצוי  .5.2.1.1

 ום יישוב. כשהוא בתח  –צוי עכבר מ .5.2.1.2

 טרד ם למפגע או למהגורמי אחרים  םחולייתני .5.2.2

 חום יישוב; כשהוא בת –דרור הבית  .5.2.2.1

 כשהיא בתחום יישוב;  –יונת הבית  .5.2.2.2

 כשהם בתחום יישוב.  –ב אפור י ועורעורב הוד .5.2.2.3

 מזיקים בתנאים מיוחדים   – 'חלק ג .5.3

 חרקים  .5.3.1

כשהם    –נדלים  וקצים כגון עקרבים, עכבישים ורוקי רגליים ארסיים או עפ .5.3.1.1
במופע חריג והמוני  כשהם מופיעים  לו או    צמודיםהית מגורים ובחצרים  בב

 פתוחים.  בשטחים

הדבש   .5.3.1.2 ול  –דבורת  במבנה  מתנחל  שלה  נחיל  ניתןכאשר  אמצעים    א  לנקוט 
 לסילוקו לפי דין אחר. 

רגל, פשפשים,    ו המין כגון טחביות, רביאוכלוסייה של פרוקי רגליים מאות .5.3.1.3
יישחופע חריג והמוני בת כשהיא מופיעה במ  –או סרחן חום   ום  וב, במקום 

 רמת בפועל למטרד.שבו היא גו

 מכרסמים .5.3.2

כשהיא מופיע   –נוטריה  לד או  של מכרסמים מהמינים מריון מצוי, נברן, חו   אוכלוסייה
 בתחום יישוב. 

 שונות .5.4

 ;קצים וארסייםירי מחלות ומוצצי דם, עו מעב –חרקים הגורמים למפגע  .5.4.1

 . רדאו למט  למפגעסמים הגורמים  נוחות, מכר-לאי  מזיקים הגורמים .5.4.2
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 ' נספח ב

 [מצורפת בנפרד – הרה למכרזההצעות ומסמכי ההב , לרבות טופס הזמנתקפהסצעת ה]
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   ביטוח – 'גנספח 

   :לצורך נספח זה בלבד

מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס    :"המכון"
 של הנ"ל.  םו/או עובדי  םברות בנות ו/או מנהליוינגייט ו/או ח

 מדינת ישראל ו/או מנהליה ו/או עובדיה.    :"המדינה"

אי כי  בזה  הביטוחמובהר  ע"י    ,שורי  ביטוחי    הספקשיוצגו  מפרט  פי  על  לצמצם התחייבויותיו  באים  אינם 
למבטחי    הספק לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי  בהנחיות  ל  הספקוהמתכון  עמוד 

במפרטי   המופיעות  אלו  הן  המחייבות  הביטוח  הוראות  ביטוח.  אישורי  נוסח  לגבי  הביטוח  על  הפיקוח 
 ליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות.  ספקהעל ו כמפורט בנספח זה הספקשל הביטוח 

מאחריות   .1 לגרוע  מתחייב  -על  הספקמבלי  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  על    לערוך  הספק פי  ולקיים, 
וזאת   תקופת  חשבונו  כל  הצדדים,במשך  בין  תחילת  ההתקשרות  מיום  גמרו כ  ההחל  עד  תקופת    לל 

ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו    "בהמצ 1'גבנספח ולהלן טים את הביטוחים המפור ההתקשרות 
קיום  "  :)להלן תנאיהם,ביטוחיםאישור  כל  על  מורשית    "(,  ביטוח  ובחברת  יפחתו    ,בתנאיםכדין  שלא 

 :  ("הספקביטוחי : "בהתאמה )להלן המפורט להלןמ

לביטוח   בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  מקצועיתבנוסף  למשך  בביטוח    הספקזיק  יח,  אחריות 
 ממועד סיום ההתקשרות.  שנים 7-שלא תפחת מ  ,תקופה נוספת

לבקשת   לעיל,  מהאמור  לגרוע  הכוללו  הספקמתחייב  ,  כוןהממבלי  פוליסות  עותק  את  להמציא  ת 
להמציא    הספקמוסכם, כי ככל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, רשאי  .  ההתחייבויות החוזיות

 א נתונים מסחריים. עותקי הפוליסות לל

 :הספקביטוחי  .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

רכוש   ו/או מתקניםהמבטח  כלים  ו/או  ציוד  חומרים  ו/או  סוג שהוא    ו/או  ו/או  מכל  בבעלות  אשר 
ה   הספקבאחריות   לו/או  לסביבתו    שטח המכון מובאים  ידי  ו/או  ידי  ו/או    הספק על  מי מטעמו  על 

את   המשמשים  השירותים,ב  הספק ו/או  כי  מתן  הסיכונים  נון,  בערך  עקב  נזק  או  אובדן  מפני 
וסופה,   סערה  אדמה,  רעידת  התפוצצות,  ברק,  עשן,  אש,  לרבות  מורחב,  אש  בביטוח  המקובלים 

צינו והתבקעות  נוזלים  נזקי  עלשיטפון,  פגיעה  זכוכית,  שבר  על-רות,  פגיעה  רכב,  כלי  כלי  -ידי  ידי 
 טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  

מ לגרוע  רשאי    האמורמבלי  רכוש    ,הספקלעיל,  ביטוח  לערוך  ושלא  לעיל  קיום  כמפורט  באישור 
כאמור    ,הספקביטוחי   הפטור  יחול  זה  ובמקרה  בחלקו  ו/או  נער  9  בסעיףבמלואו  כאילו  ך  להלן 

 הביטוח במלואו. 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או לרכושו של    שייגרם  ,על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  הספקהמבטח את חבות  
כלשהי   ישות  ו/או  ל אדם  הקשור  השירותיםבכל  אש,    .מתן  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח 

חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים  נה,  מכשירי הרמה, פריקה וטעי התפוצצות, בהלה,  
תחלוף מצד המוסד לביטוח    סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות

 . לאומי

 ביטוח חבות מעבידים  2.3

פגומים,  -על   הספקהמבטח את חבות   ו/או חוק האחריות למוצרים  ]נוסח חדש[  פקודת הנזיקין  פי 
ו/או מחלה מקצועית  הספקעובדי    , כלפי1980-התש"ם גופנית  פגיעה  יגרם למי מהם תוך  שת  , בגין 

יג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן  יכלול סי כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא  
 בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית   2.4

שונה במשך תקופת הביטוח  שהוגשה לרא  ,על פי דין בשל תביעה או דרישה  הספקהמבטח את חבות  
מצד   רשלנות  ו/או  השמטה  ו/או  טעות  ו/או  מקצועית  חובה  הפרת  עובדיו  הספקבגין  ו/או    ו/או 

. למען הסר ספק, הביטוח מכסה  מתן השירותיםבהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור  מנ
עק שאינם  פיננסיים,  נזקים  וכן  לב,  בתום  מסמכות  חריגה  שימוש,  אובדן  או  גם  לגוף  פיזי  נזק  ב 



  
 
 
 
 

26 

 

 לרכוש.  

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 . מתן השירותיםהביטוח לא יאוחר ממועד תחילת  בי על פיהתאריך הרטרואקטי

 , בין היתר, את ההוראות הבאות:  ויכלל הספק יביטוח  .3

נוסח, ש  הספק ביטוחי   .3.1 לפי  ייערכו  ביטוח אחריות מקצועית(  ו/או  )למעט  יפחת מתנאי "ביט"  לא 
 מתנאים מקבילים לו. 

ו/או  ו/או    ן כוהמ   ידי  על  הנערך  ביטוח   לכל  וקודמים  ראשוניים  הינם  ל "הנ  הביטוחים .3.2 המדינה 
 .אלה ביטוחים שיתוף בדבר טענה  או/ו  דרישה או/ו  זכות כל  על מוותר  והמבטח םלטובת

מהז .3.3 לגרוע  מכדי  בכך  אין  אך  בזאת,  מבוטל  רבתי  רשלנות  המבטח  חריג  של  והחובות  כויות 
 והמבוטח ע"פ דין. 

כנגד   .3.4 התחלוף  זכות  על  ויתור  בדבר  הוראה  כוללות  כלפי  המדו/או    המכון הפוליסות  ו/או  מי  ינה 
 . שהוויתור לא יחול כלפי אדם שפעל מתוך כוונת זדון ,ובלבד םמטעממהבאים 

 . הספקחי לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטו הספק .3.5

מהבאים  מי  המדינה ו/או  ו/או    המכון  של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותבתום לב  הפרה   .3.6
 שיפוי.  לקבלת  םמטעמ

  הספק בנספח זה לרבות באישור קיום ביטוחי  מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים    הספק .4
, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי  והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם

הצורך  הספק לפי  לעת,  מעת  פ  ,תחודשנה  על  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  ההסכם  תהיינה  י 
לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  ו   לעיל  1כאמור בסעיף    ,אחריות מקצועיתיין ביטוח  ולענ 

 להפקיע את תוקף הביטוחים. 

עפ"י הסכם זה    מתן השירותיםימים לפני מועד תחילת    7-לא יאוחר מ,  כוןמ ללהמציא  מתחייב    הספק .5
חזור ולהפקיד אישור ביטוח תקף  ל ו  די המבטחכדין על י   םחתו  הוא, כשהספקאת אישור קיום ביטוחי  

ביטוח,   תקופת  ומידי  בתוקף  ההסכם  עוד  ימשיך  כל  במכון  לבקשת  מקצועית,  אחריות  ביטוח  לעניין 
מצהיר, כי ידוע לו,    הספק.  לעיל  1בסעיף  יטוח לתקופות נוספות כמפורט  וימציא את אישורי הב  הספק

המצאת   ביטוחי  כי  קיום  ומקדמי    םחתו  הואכש   הספקאישור  מתלה  תנאי  הינו  המבטח  ידי  על  כדין 
על פי הסכם זה ו/או    הספקלא תגרע מהתחייבויות    ועל ידו, ואולם אי המצאת  מתן השירותיםלהתחלת  

 על פי כל דין.  

בי   המכון .6 קיום  אישור  את  לבדוק  חייב,  לא  אך  רשאי,  ו  הספקיטוחי  היה  לעיל  מתחייב    הספקכאמור 
ו/או תיקון ו/ ו/או הרחבהלבצע כל שינוי  שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא    ,או התאמה 

זה.   הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  זכויות    הספק האישור  כי  ומתחייב,  הבדיקה    המכון מצהיר  לעריכת 
כל חובה ו/או כל   ומטעמ מהבאים  מי  ו/או על    המכון רישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  ולד

 . הספקטוחים נושא אישור קיום ביטוחי  אחריות שהיא לגבי הבי

הינה    הספקאישור קיום ביטוחי  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט ב  .7
  הספק   שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.   ,הספקעל  שת מינימום המוטלת  בבחינת דרי

ו/או כלפי  ו/או המדינה    המכון רישה כלפי  מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או ד
ו/או   ם מטעממהבאים  מי   גובה  בנושא  כל טענה אחרת  ו/או  בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 

 ל ידו.  היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא ע

לכל  מכל אחריות לאובדן ו/או נזק   ם מטעממהבאים  מי  ו/או המדינה ו/או    המכוןפוטר בזה את    הספק .8
  ו/או   המכון  שטחהמובא על ידו ו/או עבורו ללרכוש כלשהו  יוד בבעלותו ו/או ברשותו ו/או  צלו/או  רכוש  

בין  ק לרכוש כאמור. זאת,  שיגרם עקב נז ו/או בגין נזק תוצאתי,  מתן השירותיםבקשר עם ו/או  ו לסביבת
ו/או  ביטוח חסר  אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או  

יובהר כי  .  מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מי את    בזאת  פוטר   הספק  .הפרת תנאי הפוליסות(
   זדון.בפטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 מתחייב, כי בהתקשרותו עם נותני שירותים ו/או ספקים אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת   ספקה .9
סעיף לפיו   נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות  יםמתן השירות ו/או בקשר עם  
יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם  הגורמים הנ"ל  

. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני המשנה  הספקם  ע
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 .הספקכאמור לעיל, מוטלת על 

ע"י    םהינ  לעיל  1-9סעיפים   .10 מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  הפרה    הספקמעיקרי  תהווה 
 יסודית של ההסכם. 
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 אישור קיום ביטוחים   –  1' נספח ג 

 ים טוחקיום בי אישור (DD/MM/YYYY)  האישור   תאריך הנפקת
ם זאת,  ורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עהמפבהתאם למידע המפורט בה. המידע  ף,  ליסת ביטוח בתוקלמבוטח ישנה פוה מהווה אסמכתא לכך שאישור ביטוח ז

   עם מבקש האישור.ישור זה מיטיב עט במקרה שבו תנאי באיסת הביטוח למבפולור יגבר האמוליסת הביטוח אים הקבועים בפבמקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנ

 מבקש האישור *  המבוטח * אופי העסקה מעמד מבקש האישור * 

 משכיר   ☐

 שוכר  ☐

 זכיין ☐

 נה קבלני מש ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

          אחר:  ☐

 נדל"ן  ☐

 שירותים  ☒

 קת מוצרים אספ ☐

עביצו חר:  א  ☒ בודות  ע 
    המכון הדברה בשטח 

 

 שם שם
לחינוךמכון   ולספורט    וינגייט  ו ו/אגופני 

בספור למצוינות  הלאומי  עהמכון  שם ט  ל 
או  /ו/או חברות בנות    אורד צ'ארלס וינגייט

ישראל   עובדים מדינת  ו/או  מנהלים    ו/או 
 של הנ"ל 

 ת.ז./ ח.פ.   ת.ז./ ח.פ. 
500502000 

  מען  מען
 42040ה תניינגייט נמכון ו 

 

 ם כיסויי

 יגיםתוקף וביטול חר כיסויים נוספים ב
 כיסוי בהתאם לנספח ד'  וד  יש לציין ק

ות/ סכום  חריגבול הא
תאריך   הביטוח 

 סיום 
תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  

 סה הפולי
 מספר הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

גבולות אחריות או  חלוקה לפי 
 סכום  מטבע ביטוח  סכומי

 האישור  תחלוף לטובת מבקש על ויתור  309

 ין נזקי טבע כיסוי בג 313

 ה ושוד ריצכיסוי גניבה פ 314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:____     ₪

 אחריות צולבת 302

 קבלנים וקבלני משנה  –צד ג'  הרחבת 307

 שור  ויתור על תחלוף לטובת מבקש האי 309

 "לי לתביעות המלכיסו 315

מעשי  בוטמ  321 בגין  נוסף  מחדלי ח  או 
 קש האישור מב  –המבוטח 

 צד ג' בפרק זה דר כמבקש האישור מוג 322

 ראשוניות  328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

 ג'צד   ביט:____    4,000,000 ₪

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

דם של  ה וייחשב כמעביהי - מבוטח נוסף 319
 ח די המבוטמי מעוב

   ראשוניות  328

 ם אחריות מעבידי  ביט:____    20,000,000 ₪

 תולבאחריות צ 302

 האישור  קש ויתור על תחלוף לטובת מב 309

מחדלי   321 או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 
 אישור מבקש ה  –המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעה בפרטיות 326

 ביטוח  יהוי עקב מקרה שעיכוב/ 327

 שוניות רא 328

 דשים( חו 6תקופת גילוי ) 332

 __________ __ :רטרו תאריך

₪ 4,000,000 

 

 

 

 יות מקצועית אחר    

 
 קש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*: המפורטים בהסכם בין המבוטח למב  לביצוע השירותים)בכפוף,  תיםירוהשפירוט 
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 ציודתפעול  100הדברה;  – כימיקליםרים מסוכנים ו חומ 033
 

 י הפוליסה * ביטול / שינו

 ר השינוי או הביטול. לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדב יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ביטול של פוליסת ביטוח,  האישור אוינוי לרעת מבקש ש

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 םתיושירדיווח  טופס – 'ספח דנ

 ____ _ __________ :הספקשם 

 __ ______________  :ודש ושנהח

 וט השירותיםרפי תאריך  ד"מס

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 סה"כ

 . המכוןי של הבלעד ודעתקול יויים על פי שלשינ תוןטופס זה נ*

     

 נציג המכון חתימת  העובד ת חתימ 
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 העדר ניגוד עניינים  בות בדברכתב התחיי –' הספח נ
 [ הספקות צומ ד  וכל אח  פקהסעל ידי לחתימה ]

   לכבוד
 וינגייט  סארלל שם אורד צ'ורט ע ומי למצוינות בספהמכון הלא 

 
 .א.נ.,ג

 ניגוד עניינים בדבר העדר  חייבותהת כתב: הנדון

__  ,אני הספק    החתימה  המורש  ,_______ ______   מס'ת.ז  __,  ___________הח"מ,  מטעם 
לנקוב _________________  ________  המל   ]*יש  של  בשמו  ההתאגדות[  קספ הא  בתעודת  מופיע  שהוא  )להלן:    כפי 

י  המכון הלאומפי  לט ובלתי חוזר, כלמוחק, באופן סופי, מלא,  בשם הספ  תזאהיר ומתחייב במצ"(  הספק"
למתן  בחוזה  להתקשרות    הסכםשר עם  "(, בקמכוןה"   )להלן:  אורד צ'ארלס וינגייטפורט על שם  צוינות בסמל

 "(, כדלקמן:סכםהה)להלן: " המכון עבור   שירותי הדברה

נבחר   .1 תן  למובכלל זאת    נספחיו,על    הסכם ירותים כהגדרתם בתן הש למ  הסכםת בהתקשרולכי הספק 
 ."(םהשירותין: ")להל  הסכםעל פי ה  ,המכון עבור  שירותי הדברה

ניגוד    לא קיים )וניתן להסיק באופן סביר שגם לא יתקיים(יבות זה,  תב התחיבמועד חתימתי על גבי ככי   .2
ניגוד   ו/או  ועניינים  במישרין  כלשהם,  בעקיפי/אינטרסים  בי או  האן,  הספק  עיסוקי  לבין    ן מת   ןחרים 

השירותים  )לרבו  ירותיםהש מתן  בגין  הת  לשיר   מכוןעבור  הובהתייחס  אותם  עבור  מעני  ספקותים  ק 
 עבוד(.ם קיימים לספק קשרי עבודה ו/או עימם הספק שוקל לים אשר עמאו פרט גופים, ארגונים

ב .3 לנקוט  מתחייב  מנת הספק  על  שיידרשו  האמצעים  כי    כל  במלוודא  החוגם  תקופת  כל  לא  הלך  זה 
  מכוןה  רו קשועמ  כל צד שלישי טרסים כאמור, לרבות לגבי  יינים ו/או ניגוד אינגוד ענ של ני   מצב  ייםקית

 . מכוןהליך כלשהו הקשור ל או מצוי במשפטי, בקשר עסקי או 

ל .4 להודיע  מתחייב  מק  וןמכ הספק  בכל  ובכתב,  דיחוי  להתללא  עלול  או  מתקיים  שבו  איזה  רה  קיים 
לעימהנסי המפורטות  במקרהבות  הבהתאם  הספק    פעל י זה    ל.  הוראות  וככל  לענ  מכוןלכל  זה,  יין 

   .האמור ענייניםמיידית להסרת ניגוד ה יפעל או לה, ע מלכתחישיידרש יימנ

יחולו   .5 זה  התחייבות  כתב  הוראות  כל  ספק,  הסר  מלמען  אחד  כל  על  וכלשונן  לרבות  )  ו עובדיבמלואן 
ת ולא יהיה  כי אין כעמתחייב  וכל אחד מהם    שיהיו(,  )ככל  חליפיהםומ  קת הספמצוובעצמו( ו/או    ספקה

ו/או  בעתיד כל    ו/או ענייניו האישיים לבין מתן  בין עיסוקיו האחרים  עקיפין,ב  ניגוד עניינים, במישרין 
 השירותים.

 רז.  כמי הלגרוע מכל הוראות מסמכ  וראותיו, על מנתתב התחייבות זה ו/או באיזה מה אין באמור בכ .6

  הסכם, או ב/ו  המכרז  להם במסמכי   שמעות שישחייבות זה תהא אותה מבכתב הת  חים המופיעיםנ למו .7
 אחרת.ב אלא אם הקשרם מחיי

 

 ם: על החתו י תולראיה בא

 

 תימה: _____________ ח  ריך: ________________תא שם: ___________________
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 ן למרכנספח ביטחו -' ג ספחידעיטחון ואבטחת מב ,דיותסו ירת שמלחייבות בלתי חוזרת הת  – 'ונספח 

 
   לכבוד

 נגייט וי נות בספורט על שם אורד צ'ארלסי למצוי ומהמכון הלא 
 

 .א.נ.,ג

 נספח -ג'  ספחביטחון ואבטחת מידע, יותלשמירת סוד תחוזרהתחייבות בלתי כתב : הנדון

של  ]*____________  ____  -  ו הואיל  המלא  בשמו  לנקוב  ש  קפ סה יש  בתעודת הוכפי  מופיע  )להלן:    ת[ ההתאגדו  א 
הת"הספק" הלאומי  עם  קשר  (  ומצוינולהמכון  צ'ארלס  אורד  שם  על  בספורט   "( המכון"   ן:הל)ל  ייט ינגת 
  ]שם(; והואיל והח"מ, _________________  "ההסכם"להלן:  )   עבור המכון  שירותי הדברהלמתן    הסכםב

 : [יוונט הרל םבמקו  סמן יש ל] נוי______ ה______  ס'מ ת.ז., פרטי ומשפחה[

  במציע;מור חתימה  של  /עובד    שה  קבל   ;  קהספמועסק  של  מט עובד  משנה    בו  הקר במ)  הספקעם  ן 
 . אושר קבלן משנה(

ממלא  החאני   שאני  התפקיד  בתוקף  עבור    ספקב"מ,  ל  הספקאו  השירותים  מתן  מתחייב  מכוןבמסגרת   ,
  בזאת כדלקמן:

בחריות הבא  אי אשכ .1 לשמור  ללא הגסודיומלאה  מוחלטת,  בזמןת  לא  בלה  ל,  או אעביר  צד    כלאגלה 
, כל המידע  הכוללים, בין היתר  ,שירותיםבתוצרי הפין,  ן או בעקי שימוש, במישרי   כלישי או אעשה  של

ש א י והמסמכים  ידי  ישי   ויצברו  על  עם    הספקערכו  שהבקשר  פורמט  בכל  לרבות  השירותים,  וא, 
שרמדוא ות,  תוכני  תרשימנים,  מטוטים,  דיאגים,  שומות,  ח פות,  רישוביראמות,  סקיצם,  ,  ותשימות, 
מצחוו" דוחות,  פרוגד,  סקרים,  פרגות,  דיו ראמות,  שנא וטוקולים,  ומסמכים  מידע  וכן  או  וחים,  גרו 

ידי  רבמסגרת השי  לספק שנמסרו   על  הוכנו  בין אם  ובין אם    הספקותים,  כל  או באמצעותו  וכן  לאו, 
בהקשה  מכיםהמס בכתב  ורים  בין  אחרת,ובין  ם,  מדיה  העת ל  בכל  ורבות  ביד קים  וכן  ות,  יעטיוטות( 

ובמסמכיבפ רעיוןרטים  כל  לרבות  תכנית,  ם  א,  המצאה  ההסכמסמך,  ביצוע  עם  בקשר  יצירה  או    םו 
ר או עיבוד  או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקצי  השירותים, בכתב או בעל פה

 ו בקשר א   או השירותים  סכםהוע ה כדי ביצ  עו לידי תוךו הגילי א  שהיא, שנמסרול מדיה  בכ  ,אמורשל ה
)להלן,    בכתב ומראש   המכוןמפורשת של  ה  ום כך הסכמתתנה לשינ  ף אליהם, למעט אםישיר או עקי

  ."(המידע הסודי יחדיו: "

צעות  אלא באמ,  ן והמכ   של אחרים    פקים לס ודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו  מ
 . בכתב ו פי הנחיותי ו עלא  המכון

כת  לגרועמבלי   .2 הוראות  אהיה  התחייבב  משאר  זה,  במידות  להשתמש  ארשאי  הסודי  לשם  ע  ורק  ך 
 וע השירותים.  ביצ

ל .3 מתחייב  לאני  הדרושים  הסידורים  כל  את  ורק  שעשות  אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  מירת 
 . המכון ישורזה ובכפוף לאת הסכם אורום להמורשים לכך בהתאלעובדינו ה

נת  ם בחוק הגלרבות אלה הקבועיבקשר למידע,  ל דין  בכהתנאים הקבועים  ת כל  ב למלא אאני מתחיי .4
 על פיו. והתקנות שהותקנו  1981-שמ"את ,הפרטיות

 לפעם.  , כפי שיומצאו לידינו מפעם המכוןות אבטחת המידע מטעם ש אני מתחייב לעמוד בדרי .5

קבלן המשנה בו הנני    משרדיו מא  הספקו ממשרדי  אמכון  הוציא ממשרדי  לא לה  ,אתזיב באני מתחי .6
 ידע סודי.  מכים המהווים מ מס ספק,ל ם הנותן שירותיםו ממשרדי הגורעסק א מו

)או בקבלן המשנה( להשיב    הספקאו עבור    ספקאו ב  המכון עבור  כי עם סיום עבודתי    אני מתחייב בזאת  .7
ל)  מכון ל מיד ספקאו  כל  סו(  בי הדע  בשלינמצא  או  כטתי,  רשותי  בדרך  לפגוע  במולשהולא  של  י  ניטין 

 . המכון

כי  ל   ידוע .8 פי כתעל    וחולי,  1977-תשל"ז,  לחוק העונשין  118הוראות סעיף  י  על  ב  הפרת התחייבויותיי 
 התחייבות זה.  

  תנית , תהא העברתו מולמסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו  המכוןלי    רהתי .9
ב  המכוןל  ום מוצד שלישי יחת  שאותו  בכך כלפי  יהיה  ו  לפיד, על כתב סודיות  ולחו  יחדומולי,  מחויב 
סודבשמי  ,וכלפיי  ןכוהמ זכויות  יות המידע הסורה על  על  ט  , לכל הפחות כמפור כוןהמדי באופן המגן 
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 כתב התחייבות זה. בהסכם וב

כי   .10 מסכים  מטעמ  המכוןאני  מי  ע  וו/או  פעולה  כל  דעת יבצע  שיקול  פי  מ   ול  לוודעל  ביצוע  נת  את  א 
 ות לעיל.י המפורטהתחייבויות

מעובדינו ו/או מי מאלה    ידי מי ו ו/או על  לק ממנה )על ידינו כל ח ו אזייבות  הפרת  התח  רה שלבכל מק .11
ן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך  באופ  מכוןו/או עבורנו(, נודיע על כך ל  טעמנועלים מהפו

בהפרתצמצום   הכרוכים  את  ההתחיי   הנזקים  ונפצה  ה ב  המכוןבות,  כל  ההוצגין  ו/או  אות  נזקים 
והע ה כתייגשקיפים  ישירים  וזארמו  מההפרה,  לגר וצאה  מבלי  מזכ ת  ו/א  המכוןשל    וויותיוע  ו  כלפינו 

 רנו. ו/או עבו ינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו עובד כלפי

 סודיות על פי כל דין. ירה על ות בנוסף לחובתנו לשמהתחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן בא .12

במס התחייבוי  .13 כאמור  זהותינו  התחי  מך  חוזר בלת  יבויותהינן  ניתנ   ,ותי  הן  לביטול  ואין  אםות    אלא 
 ידע. ק לאחר שהשמדנו כל עותק של המ, ורןהמכו ת תתקבל הסכמה מראש ובכתב מא

קרים  אחד מהמיבויותי לסודיות בכל  ה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחיבמקר .14
להלן ) המפורטים  ל  ( המידע1:  ידוע  או  ביצוע    עקב   וןהמכמ קבלתו  לפני    ותיםהשיר   נותן היה  ההסכם 

א  עקב שבי הסכם  גורם י שהו בל(, מאחר"ההסכם  ה" )  מכוןל  הספקן  חר  של  לסודיות    פרה התחייבות 
א ל2)  ו כלשהו;  הגיע  המידע  ה  ספק(  הפרת  עקב  שלא  שלישי  ה מגורם  או  ע הסכם  ה הסכם  ידי  אחר  ל 

וספקה כפוף    הספק,  סודיותלהתחייבואינו  לשמירת  גורם  כלפי  ת  ה3)  או   ;שלישי  אותו  נמצא  (  מידע 
  פרת הסכם זה או הסכם אחר.ה   לא עקבהציבור, ש   בידיעת

 ינן בלתי חוזרות. החופשי וה תיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב ויבויוהתחי  .15

 

 על החתום:  י תולראיה בא

 

 _____ _____________________ חתימה: יך: ___________________ תארשם: ___
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 בות ביצוע ער  – 'זנספח 

 לכבוד 
 ( "ט מכון וינגיי"ארלס וינגייט )שם אורד צ' ן הלאומי למצוינות בספורט עלהמכו

 42902נתניה, 

 

 א.ג.נ.

 ערבות מס' ____________  :הנדון

")  ___________________לבקשת   לסילוק  ("הספקלהלן:  כלפיכם  בזה  ערבים  לסך   כל  אנו  עד    סכום 
בקשר עם מילוי  ספק  השתדרשו מאת  (  "ערבותסכום ה")  (לפים שקלים חדשיםשבעת א ים:  במיל₪ )  7,000
 . וינגייט  מכוןעבור  ,שירותי הדברהלמתן  חוזהיו, בקשר עם  יבויותהתחי 

ס או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך  אנו  הנ"ל,  הערבות  לסכום  עד  דרישתכם   7כומים  מיום    ימים 
את דרישתכם או לדרוש  לי להטיל עליכם לבסס  , מבמטה  לכתובת המפורטת  אשונה בכתב שתגיע אלינוהר

 .יעהמצמאת   את הסכום תחילה

ובל חוזרת  בלתי  אוטונומית,  הנה  זו  את ערבות  להוכיח  צורך  יהיה  ולא  לביטול,  ניתנת  ולא  תלויה    תי 
על    ם להגיש תחילה, לשם קבלת תשלוםדרישתכם על פיה בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבי

 . הספקאת לדרוש תחילה תשלום מ , ו/אוהספקשפטית נגד  תביעה מ פיה,

  חולט.   ישאר תקפה ליתרת הסכום שלא כי חילוט חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תאנו מסכימים,  
 .בתוקפה גם כלפי מי שיבוא בנעליכם, בין כנמחה ובין בכל דרך אחרתערבות זו תעמוד 

 __ ועד בכלל. ________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ 

 או להסבה.  ו אינה ניתנת להעברה ערבות ז

 אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה.  דרישה שתגיע

 

 

 ב, בכבוד ר

 

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת סניף הבנק 

 

 

 

 __________________ _______ כתובת הסניף:

 ____________________ _________ _ :טלפון

 

 


