
 

עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס   מערך קורס מצילים,להפעלת חוזה הרשאה  
 וינגייט

 2021אשר נערך ונחתם ב__________, ביום ______ לחודש______, שנת 

 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט   :ב י ן

 2017-המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זפי חוק  -תאגיד שהוקם על   

 מכון וינגייט, נתניה   

 "(המכון)"

 _______________   :ל ב י ן

   _______________ 

   _______________ 

 "( המפעיל)"

 

, ועוסק  2017-חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"זפועל על פי  ון  והמכ הואיל 
מקרקעין המשמשים אמצעות ה בבין היתר בקידום ופיתוח פעילויות הספורט בישראל, לרבות  

  י שטח)"  מכון וינגייט בנתניהוהמבנים הידועים כ  קרקעבעל זכויות ההחזקה ב והוא  ן  את המכו 
 "(;מכוןה

המכון    במסגרתו והואיל כי  נקבע  החוק  המכון,יפעיל  הוראות  עזר    בשטחי  ומיתקני  ספורט  מיתקני 
או   נלווה  מקצועי  צוות  אנשי  או  ספורט  מאמני  ספורט,  מדריכי  ספורטאים,  לשמש  שנועדו 

 ; לשמש להכשרתם של אלהשנועדו 

מצילים במתקני  מערך קורס  לקבלת הרשאה להפעלת    2021/46פומבי מס'    מכרזוהמכון פרסם   והואיל
 ; במכרז והצעתו של המפעיל הוכרזה כהצעה הזוכה, עבור המכון  המכון

הצהרותיו   הואילו במכרז,  המפעיל  להצעת  ובכלל    ותהכלול והתחייבויותיו  ובכפוף  המכרז  במסמכי 
מעניק  וההתחייבויות  ההצהרות    זאת, בחוזה,  הרשאה  המכון  המפורטות  להפעלת  למפעיל 

מצילים קורס  להלן  םבמתקני  מערך  ההוראותכהגדרתם  לשאר  בכפוף  הכול  המגבלות  ,   ,
 ;והתנאים המפורטים בחוזה

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 פרשנותא ומבו .1

ומחייבים את הצדדים    הימנוזה, נספחיו וההצהרות שבו, מהווים חלק בלתי נפרד    לחוזההמבוא   .1.1
 כמותו. 

והקלת    זה אינן באות להוסיף או לגרוע על האמור בו והן לשם הנוחות  בחוזהכותרות הסעיפים   .1.2
 בלבד.  ההתמצאות

  את החוזה, תהא אותה   רכיביםבאחד המסמכים המבחוזה לרבות  שהוגדר  ו/או מונח  ביטוי  לכל   .1.3
 . אחרת יםמחייבוהדבקם  הדברים  שרהקצוין במפורש אחרת או אם  משמעות, זולת אם ה

בין נספחי  ו/או  התאמה ו/או דו משמעות בין החוזה לבין נספחיו  -בכל מקרה של סתירה ו/או אי .1.4
עצמם לבין  להתנ  החוזה,  )הניתנות  דין  כל  הוראות  בין  החוזהי ו/או  לבין  )להלן,    ה(  נספחיו  ו/או 

קבע  י , אלא אם  מבניהןיהיה המפעיל מחויב להוראה המחמירה על המפעיל  "(,  אי התאמה יחדיו: "
 הבלעדי, במפורש ובכתב. ואחרת, על פי שיקול דעתהמכון  

ספק בפירושם הנכון    למפעילאו שהיה  אי התאמה    המפעיל גילה  מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו  
לפנות  יי ,  של הוראה, מסמך או כל חלק מהם מייד עם    המכוןלנציג  בכתב  שא המפעיל באחריות 

עד לקבלת הוראות כאמור,  בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.  גילויה, על מנת לקבל הוראות  
  המכון נציג  ם של איזה מהתחייבויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מאת ביצוע   המפעיליעכב  לא  

 .הוראה אחרת בכתב

הדברים   .1.5 הקשר  אם  אלא  שבצידם,  הפירושים  להלן  המפורטים  למונחים  יהיו  הדבקם בחוזה   או 
   אחרת: יםמחייב 
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הקורס  - "השירותים" ניהוליםקיום  השירות/המתקנים    םותפעול  ם,  במקומות 
   בהתאם להוראות חוזה זה.

ספר   "בית 
 להסמכת מצילים" 

בענף הצלה ומקצועות    מקצועית  להכשרה  האגף  בפיקוחמוסד לימודי   -
והתעשייה  במשרד    ימיים הפיקוח   בדרישות  העומדהכלכלה    והנחיות 

 . פדגוגי המקצועי 

  או   "ים/הקורס"
 "קורס מצילים"

שחיה    יקורס - בריכות  מצילי  הלימודים    1סוג    –הכשרת  ותוכנית 
במים  הכולל    במסגרתו מעשיים  עיונייםולימודיים  לרבות    לימודיים 

תוכנית  )  שעות לפחות   115, בהיקף של  לימודי עזרה ראשונה והחייאה
ועיונית(, ומפוקח  מעשית  ידי  המאושר  משרד הכלכלה והתעשייה,    על 

הקורס,את    מזכהאשר   ה  חניכי  את  במסגרתו  בחינות  המסיימים 
על ידי משרד הכלכלה  ,  "1סוג    מוסמךבריכה  תעודת "מציל  ב  ,בהצלחה

   והתעשיה.

"מקומות 
 השירות"

שימוש - הרשאת  למפעיל  תוקנה  לגביהם  במועדים    המתקנים  מוגבלת, 
ולמגבלות   לתנאים  ובכפוף  בהתאם  זה,  בחוזה  המפורטים  ובהיקף 

דעתו,   שיקול  לפי  המכון  ידי  על  שיקבעו  וכפי  באמצעותם במסגרתו 
    .יקיים המפעיל את הקורס

 הבריכות והכיתות.   - "המתקנים"

עו  כפי שיקבבשטח המכון,   מטר    50בריכת  ב מטר ו  25בריכת  מסלולים   - "הבריכות"
שלגביהם תוקנה למפעיל  על פי זמינות ושיקול דעת המכון מעת לעת,  

שימוש זה,    מוגבלת,  הרשאת  בחוזה  המפורטים  ובהיקף  במועדים 
 בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות במסגרתו.   

המכון,  וכית - "הכיתות" בשטח  לימוד  שבמיקום  ת  פי  יכפי  על  לעת  מעת  קבע 
המכון,   דעת  ושיקול  שלגביה   והציודזמינות,  לכיתה,  תוקנה    ןהנלווה 

במועדים ובהיקף המפורטים בחוזה  מוגבלת,    למפעיל הרשאת שימוש
 זה, בהתאם ובכפוף לתנאים ולמגבלות במסגרתו.  

הנלווה  "הציוד 
 לכיתה 

 שולחנות, כסאות, מסך וברקו.   -

קורס  סוג  עבור כל    למכרז הכספית  אותו נקב המפעיל בהצעתו    הסכום -   "דמי הרשאה"
המפעיל המפעילשיקיים  בהצעת  כמפורט  ידי  ,  על  ישולמו  אשר   ,

 להלן.   8.1המפעיל למכון, בהתאם להוראות סעיף 

להלן, שתהווה גם תשלום דמי הרשאה    8.1.1המקדמה כאמור בסעיף   - המקדמה 
 מינימליים עבור כל שנת התקשרות.  

בסעיף   - " תשלום לפי ליד" כאמור  למכון    8.1.2התשלום  המפעיל  ידי  על  ישולם  אשר 
 להלן.    8.1.2בהתאם להוראות סעיף 

תקופת    יםי קלנדרחודשים    12של    תקופהכל   - "שנת התקשרות"    ההתקשרותמשנות 
    (. בחוזה)כהגדרתה 

 ייצוג  .2

 המכון נציג  .2.1

החוזה    המכון  נציג .2.1.1   לאחר   מולא ]י  "(.המכוןנציג  )"  ________________מר    נו הלצרכי 
 [ זכייה

אשר    המכוןנציג   .2.1.2 נוספים  גורמים  באמצעות  לפעול  מטעמ ירשאי  כך.  ומונו    המכון   לשם 
. הודעה כאמור על  אחרים  והאמור או להוסיף עלי  ו נציגרשאי להחליף, מפעם לפעם, את  

 למפעיל. החלפה או הוספה כאמור תישלח בכתב 
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  המכון נציג  מתחייב לשתף פעולה עם  המפעיל, באמצעות נציגי המפעיל )כהגדרתם להלן(,   .2.1.3
את כל המידע, הנתונים והמסמכים   ו, בכל עת ובכל עניין, ולהעמיד לרשותוכל מי מטעמו

בהתאם מובהר, כי לא יהיה  .  במועד אשר נדרש לשם כך  על פי דרישותיהם והנחיותיהם
בעניין הרלוונטי שלשמו הוסמך,   המכון , שאינו נציג  במכוןכל תוקף לפנייה לגורם כלשהו  

 ובכלל האמור: לאישוריו ולהנחיותיו של גורם כאמור. 

 נציגי המפעיל  .2.2

]ימולא לאחר    "(.נציג המפעיל)"  ________________מר    נולצרכי החוזה ה  המפעיל  נציג .2.2.1
 זכייה[ 

עבור  המפעיל    נציג .2.2.2 ובמייל  טלפונית  זמין  ושעות  המכון יהיה  המקובלים    בימי  העבודה 
   .בכל הקשור לחוזה מפעיליהיה הנציג הבלעדי והמוסמך להתחייב מטעמו של הו

את   .2.3 לפעם,  מפעם  להחליף,  רשאי  המפעילהמפעיל  ובלבד  נציגי  ב,  מראש  המכוןאת  כך  שיידע   ,
 ובכתב. 

לרבות   .2.4 המפעיל,  נציגי  עם  ההתקשרות  ונייד(    הטלפון   י פרמספרטי  המייל,  )נייח    ו יימסר וכתובת 
 .  המכוןויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציגי    במועד החתימה על החוזה למכון

   ומגבלותיה ההרשאה .3

בזאת    המכון  .3.1 מקבל  והמפעיל  למפעיל  בזאת  ייחודית,  הרשאה  ,  מהמכוןמעניק  לא  בלעדית,  לא 
יטול החוזה מכל  ב   והניתנת לביטול על פי הוראות החוזה )אשר תתבטל מעיקרה עם  מוגבלת בזמן 

שהיא(, "  סיבה  יחדיו:  )בחוזה,  אלה  "ההרשאה לכל  או  השימוש "  שימוש  ל(  i)"(:  הרשאת 
תקופת  במתקנים   שתחולנה  לרבות  ההתקשרותבמהלך  ככל  ההארכה,  במצבם תקופות  כשהם   ,

במהלך  במתקנים  מתן השירותים  ל(  ii; )ומיקומם כפי שהם במועד השימוש לצורך מתן השירותים
, באופן, בתנאים ובהיקפים הנקובים  תקופות ההארכה, ככל שתחולנה  לרבותההתקשרות  תקופת  

של המפעיל.   חשבונו  ועל  והבלעדית  המלאה  אחריותו  על  הכול  ישלם בחוזה,  להרשאה,    בתמורה 
בסעי  תשלומיםלמכון  המפעיל   מחויב    8ף  כמפורט  אותו  תשלום  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  להלן, 

   .המפעיל לשלם לכל צד שלישי על פי החוזה

שיערוך    עבור כל קורסלעניין הרשאת השימוש במתקנים, מובהר כי המכון יעמיד לרשות המפעיל   .3.2
במועדים ובתנאים שיקבעו על ידי המכון    שלהלן,  מתקנים במסגרת ההרשאה על פי חוזה זה את ה

 כלהלן:  ()ועל בסיס זמינות/מקום פנוי

   בריכות .3.2.1

תוענק    עבור .3.2.1.1 ההרשאה,  במסגרת  המפעיל  שיקיים  קורס  הרשאה  כל  למפעיל 
עד   של  בהיקף  בבריכות  ידי    50לשימוש  על  שיקבעו  במועדים  בריכה,  שעות 

ואשר   דעתו,  שיקול  לפי  עמוסות    נתנו ייהמכון  לא  הברכות  בהן  השפל  בשעות 
  50  –מטר ומסלול אחד בבריכת ה    25  –חניכים בבריכת ה    6)מסלול אחד על כל  

כל   על  קב  12מטר  אינו  המסלולים  מיקום  מועד  חניכים(.  בכל  יקבע  והוא  וע 
 .  שימוש לפי זמינות ושיקול דעת הבלעדי של המכון

 דקות.   60 -" בריכה שעת"

המכון לא מספק למפעיל שירותי הצלה בבריכות במסגרת הרשאת השימוש   .3.2.1.2
, ובמהלך שעות השימוש בבריכות המפעיל אחראי, על חשבונו, כי ימצא  כאמור

בתוקף,   מציל  תעודת  בעל  בבריכות  מטעמו  בקורס  מציל  המדריך  ולחילופין, 
   בעל תעודת מציל בתוקף.המציל כל עוד הוא מטעם המפעיל יהיה 

המפעיל .3.2.1.3 ב  באחריות  הבריכות  את  הכלכלהלאשר  לצורך   משרד    והתעשייה 
לה הרשאה  במכוןקבלת  הקורס  מידע  המכון  .  פעלת  ויספק  למפעיל  יסייע 

ש  ונתונים כפי  הבריכות,  סבירי לגבי  באופן  לצורך    ידרש  קבלת  למפעיל 
כאמור המפעיל    האישורים  של  הבלעדית  באחריות  הוא  האישור  השגת  אולם 

 .  בקשר לכךהוצאות/השקעות שאת בדרש ליהמכון לא י ומובהר כי 

 הרשאת השימוש בכיתות  .3.2.2

,  כיתה  שעות  90  עד  של  בהיקף   בכיתות  שימוש  הרשאת  תוענק  קורס  כל  עבור .3.2.2.1
     .הכיתות לזמינות בהתאם, דעתו שיקול לפי המכון  ידי  על שיקבעו  במועדים
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   דקות. 60  -" משמעכיתה שעת"

את יתר הציוד הכיתה תצויד בציוד הנלווה לכיתה, כהגדרתו בחוזה זה בלבד.   .3.2.2.2
 . על אחריותו ועל חשבונוספק מפעיל ליידרש ההנדרש לקורס, 

ספק,   .3.2.2.3 הסר  תבוצע  /הכיתהלמען  הכיתה  והקצאת  קבוע  אינו  הכיתה  מיקום 
 למציע על פי זמינות במכון ולפי שיקול דעת הבלעדי של המכון.  

זה, במסגרת הבדיקה    3.2לקח בחשבון את התנאים/המגבלות בסעיף    המפעיל מאשר כי  .3.2.3
 להלן.   4.10 -ו 4.9 שערך כאמור בסעיף

 מטרת ההרשאה  .3.3

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההרשאה ניתנת בזאת למפעיל )בלבד(, לצורך שימוש במקומות  
לעיל בלבד. המפעיל יישא באחריות לכך    3.1מתן השירותים באמצעותם כמפורט בסעיף  להשירות  

שלא יבוצעו כל פעולה ו/או שימוש אחרים, מכל מין וסוג, במקומות השירות ובכלל האמור, לא  
, אלא אם קיבל לכך  יהיה רשאי להעניק כל שירות אחר או נוסף שאינם כלולים במסגרת ההרשאה

המכון ידי  על  ובכתב  מראש  סעיףהסכמה  מהוראות  איזה  הפרת  תהווה    3  .  המפעיל,  ידי  על  זה, 
 הפרה יסודית של החוזה.  

 עם ההרשאה ומגבלותיה.   זה לעיל כדי לגרוע משאר הוראות החוזה בקשר 3אין באמור בסעיף  .3.4

 המפעילוהתחייבויות הצהרות  .4

 : בזאת, כדלקמןמתחייב והמפעיל מצהיר 

נגד ו כדין    פועל,  בישראל  כדין   הרשום  תאגידהוא    כי .4.1 ננקטה  עתידה  ,  ולא  לא  גם  ידיעתו  ולמיטב 
או    ו, מחיקתו, חיסול עסקי ו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית הנה פירוק ולהינקט נגד 

 . תוצאה דומה אחרת

וקיום התחייבויותיו, לרבות לצורך    בידו כל האישורים, ההיתרים וההסמכות להתקשר בחוזה   כי .4.2
אין  י כל הגורמים המוסמכים במפעיל; כי  ; כי התקשרותו בחוזה, אושרה על ידאספקת השירותים

להתקשרותו   ייסודו  מסמכי  או  חוזה  דין,  מכוח  לרבות  כלשהי,  מניעה  ו/או  הגבלה  איסור,  כל 
התחייבות   לרבות  התחייבות,  לכל  כפוף  אינו  המפעיל  פיו;  על  התחייבויותיו  ולביצוע  בחוזה 

בחתימתו   ואין  זה  חוזה  פי  על  להתחייבויותיו  המנוגדת  בביצוע  מותנית,  ו/או  זה  חוזה  על 
התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של חוזה ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות  

 . דין-תקנה, צו ופסק

הוא .4.3 ספ  כי  בית  ומפעיל  מצילים  רמנהל  מצילים    רשוםה  להסמכת  להסמכת  הספר  בתי  ברשימת 
וכי יהיה רשום ברשימה כאמור בכל עת במהלך   ומוכר ומפוקח על ידי משרד הכלכלה והתעשיה 

 תקופת השירותים.  

ו/או תקופות ההארכה    הבלעדית לכך שבכל תקופת ההתקשרותו   המלאהשא באחריות  יי  הוא  כי .4.4
, ההיתרים, הרישיונות, מכל מין וסוג,  על חשבונו, בכל האישורים  בתוקףיחזיק    )ככל שתחולנה(,

התחייבו ביצוע  לצורך  פי    יותיו הדרושים  הוראות    הוראותעל  דיןהחוזה,  רשויות  כל  הוראות   ,
 . מוסמכות וכיו"ב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי הוא ומי מטעמו שיספק את השירותים, לרבות בעל התפקיד   .4.5
ב להחזיק  וימשיכו  מחזיקים  המפעיל,  לצורך  וצוות  הנדרשים  וההסמכות  האישורים  בכל  עת  כל 

ו/או   השירותיםאספקת   והתעשייה  הכלכלה  החברתי  ממשרד  והביטחון  הרווחה  בכל    משרד 
 . תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הארכה

המפעיל, .4.6 וצוות  התפקיד  בעל  השירותים,  את  שיספקו  מטעמו  העובדים  וכן  הוא  עוסקים    כי 
ו והאמצעים    כןומתמחים  המשאבים  הכישורים,  המקצועית,  המיומנות  הניסיון,  הידע,  בעלי 

וכל יתר  לקיום התחייבויותיו במסגרת ההרשאה, ובכלל זה לצורך אספקת השירותים  הנדרשים  
 . ןהתחייבויות המפעיל על פי החוזה במלואן ובמועד

ההוראות המחייבות  בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנים, הנחיות ו  כי יקיים את ההרשאה .4.7
ובכל  לעת  מעת  שתהיינה  כפי  המוסמכות,  הרשויות  משרד    לשל  מטעם  המחייבות  ההוראות  זה 

 י. משרד הרווחה והביטחון החברתהכלכלה והתעשיה 

מלבד העמדת המתקנים לשימושו של המפעיל במסגרת ההרשאה, בהתאם ובכפוף להוראות חוזה   .4.8
ואופן   צורה  בשום  יהיה אחראי  לא  לזה, המכון  הנוגע  הלימודים  קורסבכל  תוכנית  תכניהם,  ים, 

ופרסומים,  במסגרתם,   וכיו"ב  לחניכים  וגבייתו, מתן תעודה  שא בכל  יילא  תמחור, שכר הלימוד 
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וכיו"ב  עלות,   הוצאה  שהתשלום,  וסוג  מין  המפעיל,  םמכל  התחייבויות  עם  והמפעיל  ,  בקשר 
  ניהול והפעלה ראי המפעיל, בלעדית, לאחראי בלעדית לכל האמור לעיל, על חשבונו, ובכלל זה אח

הקורסים כלפי  של  המוסמכותהמכון,  הרשויות  החניכים,  שלישיים  ,  צדדים  לגרוע  ושאר  מבלי   .
וכללי   ולהוראות  דין  כל  להוראות  ותכניהם  הקורסים  להתאמת  המפעיל  אחראי  לעיל  מהאמור 

מ  ידי  על  מוסמך  מציל  תעודת  הענקת  לצורך  לרבות  והתעשיה  הכלכלה  הכלכלה  משרד  שרד 
קורס  ה כי לחניכי  והתעשייה, והמפעיל מתחייב כי הקורס עומד בכל הדרישות לעניין זה ומתחייב  

משרד  י  על יד"  1מוסמך סוג    בריכהתוענק תעודת "מציל    את הבחינות בקורס,  סיימו בהצלחהשי
 . הכלכלה והתעשייה

מי   לבין  המפעיל  בין  להתקשרות  צד  יהיה  לא  המכון  לקורסיםכי  שירשמו  ומלוא    מהחניכים 
מהחניכים   תשלומים  גביית  לרבות  המפעיל,  על  חלה  כאמור  להתקשרות  הנוגע  בכל  האחריות 

חניכים. של  בתלונות  לעיל    וטיפול  מהאמור  לגרוע  חניך  מבלי  כל  כלפי  בלעדית  אחראי  המכון 
תקשרות כאמור ו/או  כאמור, לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת במישרין ו/או בעקיפין לה 

מתחייב   והוא  בגינו,  תשלומים  החזר  ו/או  בו  השתתפות  ביטול  יכולת  איכותו,  תנאיו,  לקורס, 
הצרכן   הגנת  חוק  זה  ובכלל  דין,  כל  פי  על  למחויבויותיו  ובהתאם  החניכים  כלפי  בהגינות  לפעול 

מכוחו  1981-תשמ"א תשמ"א  ותקנות  הפרטיות,  הגנת  חוק  הפ  1981-וכן  הגנת  רטיות  ותקנות 
 . 2017-)אבטחת מידע(, תשע"ז

המלאה    המפעילעל    כי .4.9 האחריות  כל  מוטלת  את  מקצוע  וכבעל  עצמאי  באופן  לבדוק  והבלעדית 
להלן ומאחריותו של המפעיל על    4.10היבטי ההתקשרות בחוזה; כי מבלי לגרוע מהוראות סעיף  

במסגרת   )לרבות  לבדוק  האפשרות  לו  ניתנה  החוזה,  ולחתימת  במכרז  הצעתו  להגשת  עובר  פיו, 
מקצוע   בעלי  ובאמצעות  בעצמו  מקצוע,  כבעל  בפועל,  בדק  וכי  במכרז(  המשתתפים  וסיור  מפגש 

משפטי,  מטעמו פיסי,  נתון  ו/או  מידע  כל  של  ויסודית,  מלאה  בדיקה  המלאה,  רצונו  לשביעות   ,
תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי בכל הקשור להרשאה, להתקשרותו בחוזה ולביצוע התחייבויותיו  

 על פיו, לרבות בהתייחס לכל אלה:  

ומגבלותיה .4.9.1 היקפה  בסעיף    ההרשאה,  כאמור  היתר  בין  זה,  ;  לעיל(  3.2.2  -ו  3.2.1)ובכלל 
כדאיותה   וכן  ולניצולה  למימושה  והתנאים  הסיכונים  האפשרויות,  השונים;  יישומיה 

 וערכה הכלכלית, העסקית והמסחרית עבור המפעיל;  

מלוא התחייבויות המפעיל על פי החוזה; תכניהם, משמעותם והשלכותיהם של הוראות   .4.9.2
כספית במכרז( כל דין ושל יתר הוראות החוזה )לרבות סעיפי התמורה וכדאיות הצעתו ה

 והאפשרות ליישומן;

מהותם של כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים והתקנים בהן יידרש המפעיל לעמוד ו/או   .4.9.3
 שאותם יידרש המפעיל לקבל, לצורך ביצוע התחייבות המפעיל על פי החוזה;  

הלקוחות .4.9.4 לציבור  וחשיפתם  ומיקומם  סביבתם  השירות,  בהזמנה    מקומות  )כהגדרתם 
מצבםלמכרז( מתקנים,    ;  ציוד,  של  העדרם  ו/או  קיומם  והפיזי;  המשפטי  התכנוני, 

הניצול   מגבלות  ו/או  אפשרויות  ובסביבתם,  השירות  במקומות  ומערכות  תשתיות 
והשימוש בהם; הפעולות וההשקעות אותן יש לבצע במקומות השירות לצורך התאמתם 

 ;  לעיל 3והכל בשים לב לאמור בסעיף  לצרכיו ולמטרותיו 

והיבטים   .4.9.5 נסיבות  של  קיומם  וכן  החוזה  מושא  ההתקשרות  לביצוע  מגבלות  של  קיומן 
ותוצאותיה ההתקשרות  ביצוע  אופן  על  השלכות  בעלי  שהנן  הוראותיו  שונים  אשר   ,

נפרד מהחוזה  והצהרות המפעיל יהוו חלק בלתי  פיו  נוסף    וכן;  על  ומידע  נתון  כל חומר, 
זה, לרבות המידע    4.9בסעיף  במסגרת המכרז ו/או בקשר עם האמור  המכון    פרסם אותו  

הנקוב   למכרזהכללי    לנכון  המפעיל  מצא  אשר  אחר  ומידע  נתון,  חומר  כל  וכן  בהזמנה 
     ;הבלעדי דעתו שיקול פי על , לבדוק

  המפורטות   והתחייבויותיו  הצהרותיו  כל  אחר  ולמלא  זה  בחוזה   להתקשר  המפעיל  של  החלטתו   כי .4.10
הבדיקות  ,  במסגרתו כל  את  שערך  לאחר  וכי  לבדן  והערכותיו  בדיקותיו  על  והתבססה  התקבלה 

לעיל, וכל בדיקה אחרת שראה לנכון לערוך, מצא כי התקשרותו בחוזה ומילוי    4.9  הנזכרות בסעיף
השירות,   במקומות  השירותים  וביצוע  ההרשאה  ומימוש  קבלת  לרבות  פיו,  על  התחייבויותיו  כל 

( שהם  כפי  ובמצבם  תחילת  As-Isבמיקומם  במועד  ההתקשרות(  לצרכיו  ,  תקופת  מתאימות 
ולמטרותיו והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות  
כל טענה בדבר פגם, חסר ו/או אי התאמה מכל מין וסוג, לרבות אי התאמה כאמור של מקומות  

  .(3.2.1.3)ובכלל זה כאמור בסעיף  השירות לביצוע השירותים

באופן    המכון את    יידע  ,ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(  ההתקשרות  תקופת  כל  במהלך   כי .4.11
מידי, בדבר קיומה או היתכנותה של הפרת הוראות כל דין על ידי המפעיל וכל מי מטעמו )לרבות  
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עובדיו, ספקיו ומבקריו(, וכל זאת בקשר עם מקומות השירות, השירותים ושאר הוראות החוזה  
ודרישה המכון  את    יידעוכן   התראה  החלטה,  פה(,  בעל  או  )בכתב  פנייה  כל  בדבר  מיידי,    באופן 

 הפרה כאמור.   עם בקשרשיתקבלו אצל המפעיל 

 כי ישמור על מוניטין המכון וימנע מכל מעשה ו/או מחדל אשר עלול לפגוע במוניטין של המכון.   .4.12

בחיוב   .4.13 יכלול  לא  מחיוב    חניכיו כי  בחלק  כלשהו    חניכיו ו/או  תמחור  ו/או  חיוב  בכל  צד    שלו/או 
   ., במישרין ו/או בעקיפיןהמכון עבור שלישי, רכיב אשר יוגדר כתשלום 

ל המפעיל מ .4.14 ידוע  כי  ו   וצהיר  ו/או חלק ממנו,  כל הטיה  וינגייט", או  לוגו המכון,  כן  שהשם "מכון 
, רשום או שאינו רשום, הם קניינו  או המזוהה עימו  אחר של המכוןומדגם  סימן  שם,  לרבות כל  

זכות לעשות שימוש בהם, או בכל סימן שמופיע בו    ו מכון, וכי אין ולא תהיה לההפרטי של  הרוחני  
, בין בעברית ובין בשפה אחרת,  או בכל הטיה שלהם  שם המכון או לוגו המכון או כל שילוב שלהם

ידוע  למעט   המכון.  של  ובכתב  מראש  הסכמה  לקבלת  בשמשעיל  למפבכפוף  ,  המכוןשל    ושימוש 
ובפרט בהקשרים הרלוונטיים    המפעיל, במסמכים רשמיים של  היתר  בן,  ובכתב  מראש   אישור ללא  

 . המכוןלגביית תשלומים מצדדים שלישיים, עלולים לפגוע במוניטין של  

)להלן:    1998-"חתשנ ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות   שוויון  לחוק   9  סעיף  הוראות   את   לקיים  יפעל   כי .4.15
לרבות  )  ההתקשרות  תקופת  במהלך  עליו  ויחולו או  /ו  עליו  חלות  והן  במידה"(,  זכויות  שוויון  חוק"

תהיה אם  ההארכה,    לפחות   עובדים  100  יעסיקאו  /ו  מעסיק  והוא   במידה,  בנוסף  וכן,  (תקופת 
תהיה)  ההתקשרות   תקופת  במהלך אם  ההארכה,  תקופת    משרד   של  הכללי  למנהל  יפנה,  (לרבות 

  שוויון   לחוק  9  סעיף  לפי  חובותיו   יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה   העבודה 
 . שיינתנו ככל, והנחיות הוראות ליישום  ויפעל זכויות 

תשנ"חיפעל    כי .4.16 מינית,  הטרדה  למניעת  החוק  להוראות  מכוחו  1998-בהתאם  )להלן,    והתקנות 
" מיניתיחדיו:  הטרדה  מינית  "(חוק  הטרדה  על  האיסור  את  עובדיו  לידיעת  יביא  זה,  ובכלל   ,

התנכלות,   או  מינית  הטרדה  למנוע  כדי  הנדרשים  האמצעים  בכל  ינקוט  החוק,  פי  על  והתנכלות 
, יקבע דרך יעילה להגשת תלונה ובירורה,  מועסקיויקבע ויפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית בין  

מי הטרדה  למניעת  מטעמו  אחראי  להוראות  וימנה  בהתאם  מינית נית  הטרדה  עוד  חוק  מצהיר  . 
, באמצעות האחראי מטעמו, כל תלונה בגין  המכון, להביא באופן מידי לידיעת  המפעילמתחייב  ו

במסגרת החוזה, אופן הטיפול בה והמסקנות    במכוןהטרדה מינית בקשר למי מעובדיו המוצבים  
עם   פעולה  ישתף  לכך,  שיידרש  וככל  מטעמ  המכון בעקבותיה,  מי  התלונה    ו ו/או  לבירור  בקשר 

אחריות כלשהי אשר תוטל במלואה על    המכוןלהטיל על  כאמור. מובהר בזה, כי אין באמור כדי  
מנת   על  באמור  אין  ובנוסף,  מסמכותהמפעיל  כאמור,  המכון  של    ולגרוע  התלונה  בבירור  לטפל 

   .ן מלאפעולה באופ ומתחייב לשתף עמ והמפעילהבלעדי,  ובהתאם לשיקול דעת

הפרטים    הצהרותיו,  מצגיו  כל  כי .4.17 המענים,  המסמכים,  הנתונים,  זאת:  ובכלל  והתחייבויותיו 
ממצגיו   נפרד  בלתי  חלק  מהווים  למכרז,  והצעתו  המכרז  במסגרת  ידו  על  שניתנו  כפי  והמידע 

עדכניים  והתחייבויותיו בחוזה )ככל שאין בהם לגרוע מהוראותיו( וכמו כן, הם שרירים, קיימים,  
 ומדויקים ולא חל בהם כל שינוי. 

עימו.   .4.18 להתקשרות  תנאי  מהוות  ובחוזה,  במכרז  והתחייבויותיו  שהצהרותיו  למפעיל  ידוע  כי 
, בכתב, על כל שינוי שיחול באיזה מהצהרותיו כאמור או  למכוןהמפעיל מתחייב, כי יודיע מידית  

 ובותיו והתחייבויותיו על פי החוזה. על כל נסיבה אשר עלולה לגרוע ו/או לפגוע בביצוע איזה מח

 . החוזה של יסודית על ידי המפעיל, תהווה הפרה 4.1 - 4.18הפרת איזה מהוראות סעיפים  .4.19

 תקופת ההתקשרות .5

עם   .5.1 התקשרות  להמפעילתקופת  תהא  זמן  ,  מחודשים,    12של  פרק  על    מועדהחל  המכון  חתימת 
  "(.תקופת ההתקשרותהחוזה )להלן: "

לתקופה או  הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות    והא רשאי, על פי שיקול דעתיבלבד  המכון   .5.2
חודשים    24יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד  בכל תמהיל שיבחר, שלא  תקופות נוספות  

"לןהל) ההארכה:  של  תקופת  בכתב,  מוקדמת,  בהודעה  וזאת  תקופת    30"(,  תום  טרם  ימים 
)לפי העניין(/התקשרות ת לתקופת/תקופות ההארכה  הוארכה תקופת ההתקשרו  .תקופת הארכה 

תקופת/תקופות   גם  משמע  ההתקשרות"  "תקופת  מצוין  בו  זה  בהסכם  מקום  בכל  אזי  כאמור, 
 הארכה כאמור.  
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כי    המפעיל .5.3 חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב  לתקופות  א מצהיר  ההתקשרות  תקופת  הארכת  י 
מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה    המפעיל, וכי  למכוןזכות המוקנית    היא הארכה נוספות,  

שירותים   את  להעניק  הסתמכותו  בדבר  טענה  לרבות  כך,  בשל  טענה  כל  מלטעון  ומושתק  מנוע 
)כול ההארכה  תקופת  חלק   הבמשך  השקיע  האו  אותן  השקעות  שעניינן  טענות  ובפרט    המפעיל ( 

 . בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם

 כללי  –השירותים  .6

   תכולת השירותים .6.1

המפעיל על אחריותו ועל  פעיל וינהל  קיים, י, יההתקשרות ו/או תקופת הארכה  במהלך כל תקופת
השירותאת  חשבונו,   במקומות  ובאמצעות  ,  הקורסים  התפקיד  האדם  בעל  )צוות    מטעמוכוח 
ובעל    ,המפעיל( רלוונטיהסמכה  ל,  ניסיון  הוראות  ובכפוף  ו שאר  יחדיו:  בחוזה,  )החוזה  הדין 

 .  "(השירותים"

 ו/או קבלן משנה  באמצעות זכייןביצוע ההרשאה -אי .6.2

 .  מטעמו קבלן משנה/ זכיין  באמצעות השירותים את להעניקרשאי  יהיה  לא המפעיל

 המפעיל   צוותבעל התפקיד ו .6.3

השירותים באמצעות    יספק   המפעיל .6.3.1 )לעיל  את  בהצעתו  נקב המפעיל  אותו  בעל התפקיד 
ידרש, מעת  י, כפי שהמפעיל( באמצעות מי מעובדי  iiוכן בנוסף )  "(  התפקידבעל  ולהלן: "

עדרות מי מצוות המפעיל  יבאופן רציף )גם בנסיבות של ה  לעת, לצורך אספקת השירותים
 ;  בעקבות חופשה, מחלה או כל סיפה אחרת(

  "(.המפעילצוות : " כל אחד מהנקובים לעיל, לפי העניין, יכונה בחוזה זה)

להחליף    המפעיל .6.3.2 יורשה  התפקידלא  בעל  לאחר    את  ורק  בלבד,  חריגים  מטעמים  אלא 
דרש י כל בעל תפקיד חלופי י  , כאשר, בכתב ומראשהמכוןשל    ושנתקבלה לשם כך הסכמת 

 .  לעמוד לכל הפחות בתנאי הכשירות של בעל התפקיד המוחלף

מצוות  ה .6.3.3 מי  ובפרט  המפעילחלפת  התפקיד,  חשבבעל  ועל  אחריותו  על  תתבצע  של  ,  ונו 
ו/או  מפעילה השירותים  ביצוע  את  לעכב/להשהות  מנת  על  באמור  שיהיה  מבלי  והכל   ,

 לפגוע בהם.   

רשאי  י  המכון .6.3.4 דעת לדרושהיה  שיקול  לפי  עת,  בכל  אחד    ו,  כל  של  החלפתו  את  הבלעדי, 
התפקיד,  מצוות בעל  לרבות  סבירים,  המפעיל,  של    מטעמים  מוקדמת  יום    30בהודעה 

להחל   מפעילוה ביפ מתחייב  לאישור עובד/ו  שיובא  החוזה  לדרישות  העונה  תפקיד  בעל 
ובכתב מראש  כאמווהכל    המכון  הדרישה  קבלת  לאחר  שהחלפה  רבסמוך  מבלי  וזאת   ,

לדחייה   עילה  ו/או השהיהאו  ו/כאמור תהווה  לפגוע  בביצוע    עיכוב  כדי  ו/או  השירותים 
הוצאות  או  ו/כלשהי, בגין הפסדים    בדרך,  המפעילאת  המכון לא יפצה ו/או ישפה    .בהם
 לעיל.  כאמור  המפעילהחלפת מי מצוות להיגרם לו בשל    לוליםהע אחרים נזקיםו/או  

 דיווח לתיאום וחובות המפעיל ל .6.4

של    מחלקת  עםובכתב    מראש  יתאם  המפעיל .6.4.1 ,  הקורס  תחילת   מועד  את  המכון הזמנות 
   .לעיל 3.2להוראות סעיף בשים לב  במסגרתו השעות  ומערכת   מועד סיומו,

רשימה  מספר הנרשמים לכל קורס והמפעיל ימסור למכון ביחס לכל קורס, טרם תחילתו,   .6.4.2
 הנרשמים לכל קורס.  החניכים שמית של 

ו .6.4.3 לעיל,  בנוסף,  מהאמור  לגרוע  חניך  מבלי  כל  רישום  בדבר  בכתב  למכון  ידווח  המפעיל 
ממועד      יומייםמלקורס, אשר הועבר על ידי המכון כ"ליד מתעניין" וזאת תוך לא יאוחר  

ובכל עת לפי דרישת המכון, יבצע   הרישום של חניך כאמור וכן באופן מרוכז אחת לחודש
הבדיקה  המפעיל   ממצאי  בדבר  בכתב  וידווח  לקורס  נרשם  מתעניין  ליד  האם  בדיקה 

   .למכון

קורס    -"מתעניין  ליד" אודות  מידע  קבלת  לצורך  המכון  מטעם  מי  עם  קשר  שיצר  אדם 
 מצילים ואשר המכון הפנה אותו למפעיל ו/או מסר את פרטיו למפעיל.   

יהיה רשאי לבצע בדיקות מעת לעת, לרבות באמצעות .6.4.4 רישום    המכון  בדבר  בודק חיצוני 
"ליד מתעניין" לקורס, ו/או בנוגע למספר הקורסים ומספר הנרשמים לכל קורס, לצורך 
המכון   עם  פעולה  ישתף  המפעיל  זה.  הסכם  פי  על  למכון  המגיעים  התשלומים  חישוב 
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ידרש לצורך כך ובכלל זה , ומצאי הבדיקה יחייבו את  יוימסור את הנתונים ו/או המידע ש 
 .     המפעיל

לצורך  המפעיל   .6.4.5 שידרשו  כפי  לדרישות המכון,  נוספים בהתאם  נתונים  ו/או  דוחות  יספק 
שא  ייו   6.4.4  לרבות כאמור בסעיף   בדיקת קיום התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה, 

. המכון יהיה רשאי לדרוש מהמפעיל כל הבהרה דרש להוציא בקשר לכךיבכל הוצאה שי
ידי המפעיל   או שינוי או תיקון, שנדרשים לדעת המכון בקשר עם הדיווחים שימסרו על 

 זה לעיל.  6.4כאמור בסעיף 

 מקומות השירות השימוש ב .7

)לרבות   .7.1 מטעמו  מי  וכל  שהוא  חשבונו,  על  והבלעדית,  המלאה  באחריות  יישא  ,  עובדיוהמפעיל 
, באופן סביר וזהיר;  ובכלל זה בצוד הנלווה לכיתה  (, ישתמשו במקומות השירות, חניכיומבקריו

, במצב טוב, תקין וראוי לשימוש;  ועל הציוד הנלווה לכיתה  ישמרו על מקומות השירות וסביבתם
ל ניקיון מקומות השירות וסביבתם; ימנעו מגרימת נזק, קלקול, השחתה, פגם וליקוי של  ישמרו ע

ואף ינקטו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם  ולציוד הנלווה לכיתה  מקומות השירות וסביבתם  
 כך, והכול במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה )ככל שתחולנה(.  

שימוש באיזה ממקומות השירות, יותיר המפעיל את מקום    ום כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בסי .7.2
.  ויפעל לפי נהלי המכון כפי שימסרו לו מעת לעת  השירות כשהוא נקי, וללא כל חפץ השייך למפעיל

 למכון לא תהיה אחריות לכל חפץ שיוותר במקומות השירות בסיום כל שימוש כאמור. 

המפעיל   .7.3 צוות  לרבות  מטעמו,  מי  וכל  הוא  השירות,  במקומות  השימוש  בעת  כי  אחראי  המפעיל 
נגיף הקורונה, לרבות   והחניכים ישמעו להוראות הדין והכללים הנובעים מהם בקשר להתפרצות 

 אלה החלות במכון במסגרת התו הירוק.   

   וגביית תשלומים , תשלום לפי לידהרשאהדמי  .8

את   למכון ישלם המפעיל ,  במהלך תקופת ההתקשרות למתן השירותיםוה  בתמורה לקבלת ההרשא  .8.1
 :הסכומים שלהלן

 דמי הרשאה   .8.1.1

בגין כל קורס אותו יקיים המפעיל במסגרת ההרשאה, ישלם המפעיל למכון את   .8.1.1.1
הקורס(,   לסוג  )בהתאם  בהצעתו  המפעיל  נקב  אותם  ההרשאה  בתוספת  דמי 

 "(.דמי ההרשאה )" מע"מ כדין

של   .8.1.1.2 הראשון  בחודש   ____ ליום  עד  המפעיל מראש  ישלם  שנת התקשרות  בכל 
אותה השנה מקדמה על חשבון דמי ההרשאה לאותה שנת התקשרות, בסכום  

לדמי   עבור  השווה  כדין  קורסים )חמישה(  5הרשאה  מע"מ  כאשר  בתוספת   ,
נקב   אותם  ההרשאה  דמי  בסיס  על  יעדך  החישוב  המקדמה  תשלום  לצורך 

בהצעת סוג/פרמטר  המפעיל  עבור  של    1ו  סך  היינו  המפעיל,  בהצעת 
  לאחר ]יושלם  "(.  המקדמה)להלן: "   ₪ בתוספת מע"מ כדין ________________

 [ זכייה

. למען  התקשרותדמי הרשאה מינימליים עבור כל שנת    תשלום  תהווה  המקדמה .8.1.1.3
ההרשאה בגין שנת    דמיהסר ספק, לא יוחזר למפעיל כל תשלום בנסיבות בהן  

 מהמקדמה ששולמה.  יפחתובפועל  התקשרות

 לפי ליד תשלום  .8.1.2

ההרשאהבנוסף   .8.1.2.1 דמי  של  פעיל  המ  ,לתשלום  סך  למכון  בתוספת  ₪    800ישלם 
מתעניין"  עבור  מע"מ   "ליד  לשיכל  המכון  ידי  על  במידה  מפעילועבר  זאת   ,

פרטיו    12במהלך    לקורסבפועל  נרשם  והחניך   נמסרו  בו  מהמועד  החודשים 
   .למפעיל

בגובה    המחאה   ידי המכוןל   המפעיל, ימסור  התקשרות  שנת  לכל  הראשון  ביום   -המקדמה  תשלום .8.2
. למען הסר ספק יובהר כי רק  התקשרות שנת  כל שליום הראשון ל לפקודת המכון   הערוכ המקדמה

  רשאי   יהיה  המכון,  כאמור  המחאות  מסירת  חלף  .המקדמהפירעון המחאה בפועל, ייחשב כתשלום  
  האמור   אף   על  . המכון  לטובת  המפעיל   חשבון  לחיוב   קבע   הוראת   טופס  על  לחתום  מהמפעיל   לדרוש

ובכל  הראשונה  ההתקשרות  שנת  עבור  המקדמה,  לעיל הראשון,  הקורס  פתיחת  במועד  תשולם   ,
 .  הזכייה הודעת לאחריאוחר משלושה חודשים   לאמקרה 
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על    , זכאי המכון  םלה  דמי ההרשאהיערך חישוב לגבי גובה  קורס  בסוף כל    -תשלום דמי ההרשאה  .8.3
בסעיף  פי   כאמור  המפעיל  המכון  6.4דיווחי  בדיקת  לאחר  שיאושר  כפי  והמכון  לעיל,  יוציא  , 

ש תשלום  בתנאי  החשבונית  את  ישלם  המפעיל  למפעיל.  מתאימה  המקדמה    .30+וטףחשבונית 
סעיף   מהוראות  לגרוע  מבלי  להפחתתה  עד  המפעיל  של  לזכותו  תעמוד  המפעיל,  ידי  על  ששולמה 

8.1.1.3  . 

לעיל כפי    6.4יווחי המפעיל כאמור בסעיף  על פי דבסוף כל קורס,  ישולם  מתעניין  תשלום עבור ליד   .8.4
המכון בדיקת  לאחר  למפעיל  שיאושר  מתאימה  חשבונית  יוציא  את    .והמכון  ישלם  המפעיל 

 . 30החשבונית בתנאי תשלום שוטף+

כאמור, המפעיל ישלם גם את כל התשלומים עבור כל הוצאות ניהול ותפעול    ההרשאהבנוסף לדמי   .8.5
זה  הקורס ובכלל  עובדיו  ,  של  הסוציאליות  זכויותיהם  ההיטלים,  אגרות,  המיסים,  בכל  יישא 

אה, שעות נוספות וכיו"ב( ותשלומי חובה  )לרבות שכר עובדים, דמי חופשה, דמי מחלה, דמי הבר 
 .בקשר למתן השירותים מכל סוג ומין, אשר יוטלו, אם יוטלואחרים 

יוטלו על המכון, ישלם המפעיל את תשלומים אלו, כפי שייקבע    כמפורט בסעיף זהאם תשלומים   .8.6
 הראשונה.  וויידרש על ידי המכון מיד עם דרישת

בפניו  לפי דרישת .8.7 יציג המפעיל  כל האישורים והקבלות המעידים על תשלום    המכון,  בכל עת את 
 זה.  חוזההמיסים ויתר התשלומים החלים עליו על פי 

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה. 8הפרת איזה מהוראות סעיף  .8.8

 פיקוח .9

 לפקח על קיום התחייבויותיו של המפעיל על פי חוזה זה.  המכון יהא רשאי  .9.1

שתוגש כנגד המפעיל   המפעיל מתחייב בזה לסייע למכון, בכל דרך שהיא, בבירור ובדיקת כל תלונה  .9.2
 ו/או עובדיו, וכן לתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בעקבות תלונה כאמור, לשביעות רצון המכון. 

מובהר, כי אמצעי הפיקוח שניתנו לנציג המכון אינם אלא אמצעי להבטיח כי המפעיל ימלא את   .9.3
פי   על  מהתחייבויותיו    חוזההתחייבויותיו  המפעיל  את  לשחרר  כדי  כאמור  בפיקוח  ואין  זה 

 . החוזהומאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי 

 ערבות .10

פינוי   .10.1 לרבות  החוזה,  פי  על  המפעיל  של  התחייבויותיו  כל  קיום  האוטומטיותלהבטחת  ,  מכונות 
שנת   כל  ומדי  החוזה  חתימת  עם  למכון,  המפעיל  אוטהתקשרותימסור  בנקאית  ערבות  ונומית,  , 

מותנית   )  00010,בסך  בלתי  אלפים₪   חדשים  עשרת  לחוזה  שקלים  המצורף  המפורט  בנוסח   ,)
כל ערבות, לכל אחת משנות  הערבות )"לחוזה    'אנספח  כ יהיה לההתקשרות "(. תוקפה של   ,-  21  

ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, אם    90  -חודשים ממועד הוצאתה או עד ל  
   וככל שיהיו(, לפי המוקדם.

פי   .10.2 על  מהתחייבויותיו  איזה  מילא  לא  המפעיל  המכון,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  ועל  במידה 
פי   על  לרבות אם לא שילם איזה מהתשלומים בהם הוא חייב  החוזה, יהא המכון רשאי  החוזה, 

לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספיה, מבלי הצורך להיזקק לפנייה לערכאות,  
 לבוררות או למו"מ משפטי כלשהו. 

, והמפעיל מילא את כל התחייבויותיו בקשר  ו/או תקופת הארכה  הסתיימה תקופת ההתקשרות .10.3
ב ופינוי  למסירה  התחייבויותיו  לרבות  החוזה,  סעיף  עם  להוראות  המכון    17התאם  יחזיר  לעיל, 

 למפעיל, לפי שיקול דעתה, את כתב הערבות בתום תוקפו. 

בלה או תקרה להתחייבויותיו  מוסכם בזאת שאין בגובה הערבויות כדי לשמש כל אינדיקציה, הג .10.4
 של המפעיל. 

 פי כל דין. -האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות אחרת שישנה בידי המכון לפי החוזה האמור או על .10.5

 בטיחות .11

על המפעיל והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת אבדן,   .11.1
.  החוזה פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע פעילותו על פי 

דין   כל  של  הוראותיו  לקיים את  והבאים מטעמו  מתחייבים המפעיל  לעיל,  לגרוע מהאמור  מבלי 
פקודת המסדי הוראות  הדברים  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות  עליהם,  החל  ו/או  פעילותם  את    ר 
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תש"ל חדש[,  ]נוסח  בעבודה  ארגון    1970-הבטיחות  חוק  והוראות  מכוחה,  שהותקנו  והתקנות 
 .   1954-ופיקוח על העבודה, תשי"ד

ן את הוראות  המפעיל מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הנדרשות על ידי המכון וכ  .11.2
לעובדיו אלה  הוראות  להסביר  מתחייב  המפעיל  דין.  בכל  הקבועות  לגבי  ו  הבטיחות  להבטיח 

צוות   על  שימנו  בעבודה  ,  המפעילעובדים  הבטיחות  הוראות  פי  על  אמצעי  בכל  ינקטו  אלה  כי 
 בטיחות. אמצעיהקיימים במכון ו/או כאמור בכל דין לעניין 

ובמהלך הקורס    החניכים בעת שהותם במתקניםושלום  חות  על בטי  יקפיד במיוחד לשמורהמפעיל   .11.3
  ויוודא כי השיעורים המעשיים מבוצעים תוך הקפדה על כללי הבטיחות הנדרשים לשם כך. 

להפסיק כאמור את פעילותו של המפעיל אם יפר את חובותיו    המכוןשל    ומובהר בזאת, כי זכות  .11.4
ישא בשום אחריות בשל כך שלא הפעיל  יא לא  וכל חובה לעשות כן, וה  וכאמור, איננה מטילה עלי

 האמורה.   ואת זכות

   המפעילמעמד  .12

 כספק עצמאי  המפעיל .12.1

מצהיר כי    המפעילאינם עובדי המכון, וכי    המפעילוצוות  בעל התפקיד  בזה בין הצדדים, כי    מוסכם
 , לפיכך:1996  -יננו ספק כוח אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"וא

כי   .12.1.1 הצדדים,  בין  פי    כמפעילמשמש    המפעילמוסכם  על  התחייבויותיו  בביצוע  עצמאי 
זכות  החוזה   כל  לראות  למי  פיקוח  ואין  ו/או  למנהל  ו/או  למכון  החוזה  פי  על  שניתנה 

ולא תהיינה   הוראות החוזה במלואן,  ביצוע  ו/או    למפעיל מטעמם, אלא אמצעי להבטיח 
זכאים מהמכון לכל תשלומים,   המפעיללצוות   יהיו  והם לא  עובדי המכון  זכויות של  כל 

 שהיא. פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה 

לפי    המפעיל .12.1.2 ידו  על  שיועסקו  העובדים  לגבי  ההתקשרות  תקופת  בכל  לקיים  מתחייב 
החוזה, אחר האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר 

 . 1987-מינימום , תשמ"ז 

  יהיה אחראי כלפי המכון וכל צד שלישי, לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של   המפעיל .12.1.3
 שויות מוסמכות בכל הנוגע להוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי החוזה. ר

 שיפוי  .12.2

וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת,  .12.2.1 מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה 
ישפה את המכון על   המפעילייחשב כעובד המכון,  המפעיל בכל זמן שהוא, כי עובד מעובדי 

 ן כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה. כל נזק כספי שייגרם למכו

  המפעיל מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על   .12.2.2
הזכויות   וליתר  לפיצויים  גמלאות,  לרבות:  העובד,  של  לזכותו  להעמיד  כמעביד 

 הסוציאליות המתחייבות מכוח עבודתו. 

בגין   .12.2.3 להיפרע  רשאי  יהא  פי  המכון  על  מהתמורה  קיזוז  באמצעות  חלקו  או  כולו  זה  נזק 
 , והכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המכון. חוזה זה

   בנזיקיןאחריות  .13

כלפי   .13.1 יהיה אחראי  שי   המכון המפעיל  לרכוש  ו/או  לגוף  ו/או חבלה  עקיף(  או  )ישיר  נזק  גרם  ילכל 
, לרבות חניכי  ו/או לצד ג' כלשהו  וו/או לכל מי מטעמ  וו/או לעובדי   למכוןבמישרין ו/או בעקיפין  

זה, לרבות נזקים כספיים.  מושא חוזה  ההרשאה או מתן השירותים  תוך כדי ו/או בקשר עם    קורס,
כן, יהיה המפעיל אחראי לכל נזק ו/או חבלה שיגרם לעובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או כל    וכמ

. המפעיל יהיה אחראי על פי דין,  או למתן השירותים  הרשאהמי שבא מטעמו בקשר ו/או בנוגע ל
ל שיגרמו  חבלה  ו/או  נזק  ולכל  לרכוש    המכון  ציודתשתיות  עם    המכוןו/או  בקשר  ו/או  כדי  תוך 

זה, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ו/או לתקן כל נזק כאמור,    חוזהביצוע התחייבויותיו מכוח  
יהיה המפעיל אחראי לכל כן,  דיחוי. כמו  ציוד    ללא  פגיעה שיגרמו לכל  ו/או  עלנזק  ידו  -שיסופק 

 זה. חוזה לצורך קיום התחייבויותיו מכוח 

המכון ו/או עובד של המכון לא יהיו אחראים לקלקול או לאובדן רכוש של המפעיל או של כל אדם   .13.2
לרבות נזק מכל מין וסוג שיגרם לתלמידים, לעובדים,  זה,    חוזה   מושאבקשר עם השירותים  אחר  

זה כדי    בחוזהאו לכל צד שלישי כלשהו ואין בכל האמור    לחניכיםלנציגים, למבקרים, למוזמנים,  
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עליו אחריות כלשהי כאמור , למעט אם נזק כאמור נגרם כתוצאה מרשלנות או בזדון של  להטיל 
מטעמו מי  או  גםהמכון  יחול  זה  בסעיף  האמור  תלמידי    .  ו/או  בעובדי  מדובר  ו/או    המכון אם 

   מבקריו.

או חויב    םהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום ששילי  המכוןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .13.3
אובדן, מכל סכום שיגיע למפעיל ממנ ו/או  נזק  בגין  בגין תביעה כאמור או הפסיד  וגם  ובו  הא  י , 

, בכל מקרה בו תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד  אמורזכאי לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כ
 שלישי כלשהו. 

הראשונה, בכל    ו ( ימים מיום דרישת7, בתוך שבעה )וולשלם ל  המכוןמתחייב לשפות את    המפעיל .13.4
ל  שייגרמו  הוצאה  או  תשלום  כספי,  סכום  כל  סכום,  הגבלת  וללא  משפט    ועת  הוצאות  )לרבות 

לתביעה  או  לדרישה  הקשורים  עו"ד(  נגד    ושכ"ט  תינקט   או  מטעמ  המכון שתוגש  מי  בכל    וו/או 
,  החוזה על פי    המפעיל, לאספקתם ו/או לקיום התחייבויותיו של  להרשאה, לשירותיםעניין הקשור  

ואה  המכוןש  ובלבד סביר,  זמן  בתוך  ו/או התביעה  על הדרישה  למפעיל  לו, אם  י ודיע  ודיע  הפשר 
מפני  למכון  המפעיל   וחשבונו את ההגנה  על אחריותו  לנהל  בכך,  רצונו  כי  סביר  זמן  בתוך  בכתב 

 .  כאמורכל דרישה תביעה ובירור 

מסיבה כלשהי,    זה  חוזה  פי  לקיים את הקורסים ו/או איזה מהם עלהאפשרות    מהמפעילאם תמנע   .13.5
סיבה המהווה    של   וקיומה(  הקורונה  נגיף  כדוגמת  מגפה   התפרצות   זה)ובכלל    עליון  כוח  עקב  לרבות

, לא יהיה בכך כדי לפטור את  1970-סיכול לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א
להוראות    המפעיל בהתאם  חובותיו  כל  ולרבות    חוזהממילוי  ובמועדן,  במלואן    דמי   תשלוםזה, 

המפעיל מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנסיבות  .  למכון  ההרשאה ותשלום לפי ליד 
 כאמור.  

  ביטוח .14

ה של  ומהתחייבויותיו  מאחריותו  לגרוע  פי  מפעיל  מבלי  על  ו/או  דין  כל  פי  ההחוזהעל  מתחייב    מפעיל , 
לחוזה    'ב  נספחכלערוך ולקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המסומן  

 ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.   לחוזה, המצורפים 1'בנספח כ המסומן  יםור קיום ביטוח וכן באיש

 העברת זכויות .15

בתמורה    ן,או חלק  ןלאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי החוזה, כול  הסבהעביר, לרשאי לאינו    המפעיל
וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור או להמחות או לשעבד לאחר כל זכות או חובה  או שלא בתמורה,  

החוזה   בו/או  לפי  כלשהי  עסקה  בהסכמת  איזו  לעשות  אלא  החוזה,  פי  על  לו  שיש  בכתב    המכון זכות 
לסרב לבקשת    המכון יהא רשאי. יובהר, כי  ועל פי התנאים והמגבלות אותם נקב לשם כך בכתב  ומראש

  מפעיל וה  והא חייב לנמק את סיבת סירוב י המוחלט והבלעדי מבלי ש  ור על פי שיקול דעתכאמו  מפעילה
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל הסבה ו/או    מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

העברה ו/או מסירה ו/או המחאה ו/או שעבוד אותה בצע המפעיל ו/או כל מי מטעמו שלא על פי הוראות  
החוזה, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא יהיה להן כל תוקף אלא אם ניתן לשם כך אישור מפורש של  

 ., בכתבהמכון

 ביטול החוזה  .16

 בגין הפרת החוזה על ידי המפעיל  המכוןביטול החוזה על ידי  .16.1

היה  י על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,   למכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  .16.1.1
 כלהלן:  חוזהרשאי לבטל את הבלבד המכון 

  למפעיל את החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה   המפעילבכל מקרה בו הפר   .16.1.2
   .לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור והמפעילם  מיי  7הודעה מוקדמת של 

הודעה    למפעילרה יסודית, ובלבד שנתנה  את החוזה, הפ  המפעילבכל מקרה בו הפר   .16.1.3
 . לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור והמפעילימים  3מוקדמת של  

היה  י על פי החוזה ו/או על פי הוראות כל דין,   למכוןמבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת  .16.1.4
 :  גם בכל אחת מהנסיבות המתוארות להלן חוזהאת המיידית  לבטל המכון רשאי 

את  ינ  המפעיל .16.1.4.1 להסב  הסכמת    החוזהסה  בלי  ממנו,  חלק  כל  או  כולו  לאחר, 
 ; בכתב ומראש המכון

יכולתו לפרוע את חובותיו לצד שלישי כלשהו, לרבות הגעה  -באי   הודה  המפעיל .16.1.4.2
 להסדר נושים או הצעה להסדר נושים כאמור;  
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מני  נגד המפעיל הוגשה בקשה לצו פירוק או הוצא צו פירוק, או מונה לו מפרק ז .16.1.4.3
או כונס נכסים זמני או מפרק או כונס נכסים קבוע, או הוגשה בקשה לצו כינוס  
להקפאת   לצו  הוגשה בקשה  או  או חלק ממנו,  רכושו  כל  על  כינוס  צו  ניתן  או 

, או כל  רעוןילחדל פ שהמפעיל הפך  או  הליכים או על ניתן צו להקפאת הליכים  
בקשה או צו או מינוי בעל השלכות דומות, והתקיים אחד מאלה: המפעיל לא  
הגיש בקשה לביטול הבקשה או הצו או המנוי תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת  

כזו   נוקב מועד להגשת בקשה  כזו, ואם החוק אינו  או    60בתוך    -בקשה  ימים 
 לוטים.   בקשת הביטול שהגיש המפעיל נדחתה בפסק דין או החלטה ח

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של המפעיל, או על חלק מהותי ממנו, או   .16.1.4.4
ממנו,   מהותי  חלק  או  המפעיל  רכוש  לגבי  לפועל  הוצאה  פעולת  שנעשתה 
פעולת   או  העיקול  לביטול  בקשה  הגיש  לא  המפעיל  מאלה:  אחד  והתקיים 

חוק אינו נוקב  ההוצאה לפועל תוך הזמן הנקוב בחוק להגשת בקשה כזו, ואם ה
כזו   בקשה  להגשת  המפעיל    60בתוך    -מועד  שהגיש  הביטול  בקשת  או  ימים 

 נדחתה בפסק דין או החלטה חלוטים.   

-נפתחו הליכים לפירוק מרצון של המפעיל, למעט הליכים לשם מיזוג או ארגון .16.1.4.5
 .  המכוןמחדש בתנאים המאושרים על ידי  

בסמוך    ,המפעילהרשעת   .16.1.4.6 פוטר  לא  הכללי  המנהל  בהן  )בנסיבות  הכללי  מנהלו 
, בעבירה על  במפעילכל בעל אמצעי שליטה משמעותי  לאחר הרשעתו כאמור( ו

  112,  ]בגידה[  100:  1977-עפ"י חוק העונשין, תשל"זמסעיפים הבאים  פי איזה  
  330,  [לרצח]ניסיון    305,  ]רצח[  300,  ]שוחד[  290-291,  ]עדות שקר[  237  ,]ריגול[

]מרמה, רישום    422-425,  ]תקיפת עובד ציבור[  383,  ]ניסיון לחבול בחומר נפיץ[
ופרסום    כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, אי גילוי מידע

בכיר[   נושא משרה  בידי  עלמטעה  עפ"י חוק הפיקוח  ושירותים,   מצרכים  ו/או 
 ;  1957-תשי"ח

  הליכים או ניתן כנגדו צו לפתיחת  /והליך של חדלות פירעון    המפעילכנגד    נפתח .16.1.4.7
תשע"ח   בהתאם כלכלי,  ושיקום  פירעון  חדלות  חוק  )להלן:    2018-להוראות 

 אחד או יותר מאלה:   והתרחשו"(, פירעון חדלות חוק"

הליכים  ה .16.1.4.7.1 לפתיחת  ו/או  צו  המפעיל  להפעלת  הוראה  כלל  לא 
 שכלל הוראה לפירוק התאגיד;

  והנאמן ,  הצו  מתן או  /ו  ההליך   פתיחת  ממועד   ימים  45  חלפו  .16.1.4.7.2
 או /ובקשה להמשך קיום החוזה;   הגיש לא

  פתיחת   למועד   עובר  בפועל   הושלמו  החוזה מושא    השירותים .16.1.4.7.3
 או /ו; כאמור ההליך 

המוטלות    המפעיל או  ו/  הנאמן  .16.1.4.7.4 מההתחייבויות  איזה  הפרו 
 או/ו; חוק חדלות פירעוןעליהם לפי הוראות 

בסעיף    למתן הינו    החוזה  .16.1.4.7.5 הנקובים  מהשירותים  )ג(  71איזה 
 או /ולחוק חדלות פירעון; 

הסתיימה   .16.1.4.7.6 ו/או  הפירעון  חדלות  הליכי  התקופה  "הסתיימו 
התאגיד  עבור    "להפעלת  הצו   המפעילשנקצבה  במסגרת 
 ו/או לפתיחת הליכים;

בית    המפעיל .16.1.4.7.7 לפי החוזה ממועד החלטת  חיוביו  לא קיים את 
קיומו   המשך  על  ו/או    שלהמשפט  הפר    שהמפעיל החוזה 

כלפי   הבקשה    המכוןהתחייבויות  הגשת  קיום    משךלהלאחר 
 או /והחוזה; 

כל חלופה אחרת המקנה למכון זכות לביטול החוזה בהתאם  .16.1.4.7.8
 להוראות חוק חדלות פירעון.  

כנגד    למען הליכים  לפתיחת  צו  מתן  כי  במפורש,  בזאת  מובהר  ספק  הסר 
כנגד    המפעיל פירעון  חדלות  הליך  של  פתיחה  כשלעצמם  המפעילו/או  יקנו   ,

)א(  71, לצורך הוראת סעיף  ידי המפעיל  עלבשל הפרתו    את החוזה  זכות לבטל
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לחוק חדלות פירעון. כמו כן, מובהר כי מתן צו לפתיחת הליכים כנגד המפעיל  
ו/או פתיחה של הליך חדלות פירעון כנגד המפעיל, יהוו כשלעצמם הודעה של  

סעיף   להוראות  בהתאם  ההסכם,  ביטול  על  הנאמן  עבור  לחוק  71המכון  )א( 
 ר ועניין.  חדלות פירעון, ולכל דב

   המכוןביטול החוזה על ידי  .16.2

הבלעדי והמוחלט לבטל    ו על פי שיקול דעתבכל עת ו היה רשאי  יבלבד    המכון מבלי לגרוע מהאמור,  
לפחות   למפעיל  שתימסר  בכתב,  מוקדמת  בהודעה  סיבה,  מכל  החוזה,  המועד    45את  טרם  ימים 

קבע   לו  המכון  אותו  ידוע  כי  חוזר,  בלתי  באופן  בזאת  ומתחייב  מצהיר  המפעיל  החוזה.  לסיום 
את באופן  , וכי בנסיבות האמורות הוא מוותר בזלמכוןשביטול החוזה כאמור הנה זכות המוקנית  

בלתי חוזר מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו  
תקופת   כל  למשך  שירותים  למתן  הרשאה  הארכה  כוללההתקשרות  לקבלת  טענות    תקופת  וכן 

 שעניינן השקעות אותן השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם. 

המוטלת   .16.3 חובה  פי  כל  "החוזה  על  )להלן:  הצדדים  אחד  החייב על  אותה  הצד  מילא  לא  והוא   )"
" )להלן:  האחר  הצד  רשאי  לקיומה,  הקובע  המקייםבמועד  את  הצד  לקיים  חייב,  אינו  אך   ,)"

  7החובה, כולה או מקצתה, במקום הצד החייב ובלבד שהצד המקיים ייתן תחילה ארכה בכתב של 
)ובמקרה דחוף שאינו מאפשר מתן ארכה כאמור   לקיום החובה  ימים לצד החייב  יוכל    -)שבעה( 

ה לצד  יחזיר  החייב  הצד  הארכה(.  מתן  ללא  אף  החובה  את  לקיים  המקיים  כל  הצד  את  מקיים 
המקיים.   הצד  ידי  על  כך  על  דרישה  קבלת  מיום  ימים  שלושה  בתוך  קיום  עם  בקשר  הוצאותיו 

 לרבות עשית מעשה או תשלום כסף.   -לעניין סעיף קטן זה "קיום חובה" 

בידי הצד האחר, באים הם להוסיף    החוזהבקשר עם הפרת    בחוזהכל סעד או זכות הניתנים לצד   .16.4
המוענ אחר  סעד  כל  פי  על  על  הצד  לאותו  הצדדים   החוזהק  מהם.  לגרוע  ולא  הדין  פי  על  או 

כוונתם   כי  מירב    בחוזה מצהירים  את  הפרה,  של  מקרה  בכל  להפעיל,  צד  לכל  לאפשר  היא  זה 
, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול דעתו, וכל  החוזההסעדים הנתונים על פי הדין או  

 במפורש אחרת.  בחוזהעוד לא נאמר 

 ומסירה פינוי .17

יישא    לרבות מחמת ביטולו של החוזה,  ,בכל עת מכל סיבה שהיא,  ההתקשרותמיד בתום תקופת   .17.1
פנות את מקומות השירות מכל אדם וחפץ השייך למפעיל  המפעיל באחריות המלאה והבלעדית, ל

השירות  ול מקומות  את  בלבד  למכון  אותם  מסור  שקיבל  כפי  מצב  ובאותו  תקין  במצב  כשהם 
אדםו  ,ההתקשרותתקופת  ב מכל  ופנויים  נקיים  ספק,    –  ופסולת  חפץ,  כשהם  הסר  למען  למעט, 

 תשתיות וציוד המכון. 

פינה המפעיל את   .17.2   17.1בסעיף  כאמור  את מקומות השירות  לא החזיר  ו/או    מקומות השירותלא 
בגין כל יום  ₪    1,000של  לעיל, כי אז ישלם המפעיל למכון פיצוי קבוע, מוסכם ומוערך מראש, בסך  
ע המפעיל  כלפי  למכון  שיעמוד  סעד  לכל  בנוסף  וזאת  בפינוי,  איחור  ו/או    פי-לשל  דין  פי  כל  על 

 . החוזה

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב ו/או למנוע ו/או לסרב   .17.3
מסירת מקומות השירות, וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות בגין כל תביעה ו/או טענה שיש  פינוי ולל

 .  וו/או כלפי כל מי מטעמ המכון למפעיל /או לכל מי מטעמו כלפי 

 ביצוע על חשבון המפעיל  .18

מבלי לגרוע מזכויות המכון על פי שאר הוראות החוזה ו/או על פי דין, מקום שלפי החוזה מוטלת   .18.1
או    ובעצמ  וזכאי למלאהמכון  הא  יעל המפעיל חובה לביצוע פעולה או תשלום והוא אינו ממלאה,  

 על ידי אחרים, על חשבון המפעיל, ולגבות ממנו את תשלום סכום ההוצאות הכרוכות בדבר.

לשלם  המפעיל   .18.2 בהתאם    למכוןמתחייב  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  שהוציא  ההוצאות  כל  את 
 .  המכוןיום מתאריך מתן החשבון על ידי  30, וזאת, תוך המכוןגיש לו י לחשבונות ש

 זה לעיל, על ידי המפעיל, תהווה הפרה יסודית של החוזה.  18.2הפרת איזה מהוראות סעיף  .18.3

 בלעדיות .19

ההרשאה,   מושא  מההתחייבויות  איזה  בביצוע  בלעדיות  תינתן  לא  למפעיל  כי  במפורש,  בזאת  מובהר 
הבלעדי והמוחלט לספק    ו ת, על פי שיקול דעתהיה רשאי, בכל עיכולם או חלקם, ובכלל האמור: המכון  

בעצמ ההרשאה  מושא  מהשירותים  לצדדים    ואיזה  שהיא/הן,  וסוג  מין  מכל  הרשאה/ות,  ליתן  ו/או 
משטחי  שטח  בכל  תחליפיים,  ו/או  דומים  שירותים  למתן  ו/או  האמורים  השירותים  למתן    שלישיים, 
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חוזר  המכון  ובלתי  כל טענה    והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא  ומושתק מלהעלות  יהיה מנוע  וכן 
   .ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך

 ויתור  .20

על פי החוזה או על פי כל דין, או כשינוי    ו לא תחשב כויתור על איזו מזכויותי  המכון שום התנהגות מצד  
מצד כהסכמה  או  החוזה,  מתנאי  או    ולאיז   התנאי  תנאי  להפרה  קיום  אם  כלשהואי  אלא  נעשו  אלה  , 

לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא    המכון בצורה מפורשת ובכתב. הסכמת  
השתמש   לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  הניתנות  המכון  ילמדו  במקרה    לובזכויות  החוזה  לפי 

מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על  
 זכויות וחובות לפי החוזה. 

 שונות .21

ישמור בסוד ולא יגלה או יעביר לצד שלישי כלשהו כל מידע הקשור בהתקשרותו על פי    המפעיל .21.1
 . החוזה

בזאת, .21.2 בגין    מוסכם  למכון  המפעיל  שיחוב  חובות  מחובותי י ,  החוזהכי  לקזז  זכאי  המכון    ו הא 
 או התחייבות אחרת. /ו  חוזהלמפעיל, אם יהיו, מכל 

החשבונות  יר .21.3 הנהלת  בספרי  המפעילשום  להוראות    של  הנוגע  לכאורה  החוזהבכל  ראיה  יהוו   ,
 כדין חוב קצוב.  על פי החוזהלנכונותם, ודינו של כל סכום המגיע למכון מהמפעיל 

את    החוזה  .21.4 שהיו  החוזה  מבטא  הבנות  או  מכתבים  מצגים,  הסדרים,  וכל  הצדדים  שבין  המלא 
בחוזה  , יהיו חסרי תוקף. כל שינוי  בחוזה זה, ככל שלא קיבלו ביטוי מפורש  החוזהקודם לחתימת  

 , לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב בחתימת הצדדים. לחוזהאו ויתור של מי מהצדדים 

יתור או מחילה של אחד הצדדים על  וכל שיהוי, ארכה, הנחה, עיכוב, וויתור וכיוצ"ב לא ייחשבו כו .21.5
 ולא ייתן פתח לטענת מניעות כלפיו אלא אם נעשו במפורש ובכתב.פי החוזה  -עלזכויותיו  

מהאמו .21.6 שינוי  בר  בחוזהר  כל  יהיה  לא  נספחיו  ובכתב  -על  במפורש  נערך  אם  אלא  מחייב  תוקף 
ע ידיונחתם  בע  ל  ובין  בין בכתב  וכל הסכמה אחרים,  )על  החוזה  מלבד    פה-ל הצדדים. כל הסכם 

 נספחיו(, אינם קיימים בין הצדדים, אלא אם נעשו כאמור בסעיף זה לעיל. 

פי   .21.7 על  א   החוזההודעות  רשום  בדואר  בכתב  המען  תשלחנה  לפי  בפקסימיליה  או  ביד  תימסרנה  ו 
. הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כנמסרת לאחר עבור  החוזההמופיע ליד שמו של כל צד בראש 

שת  72 והודעה  למשלוח,  מסירתה  מעת  במועד  י שעות  כנמסרת  תחשב  בפקסימיליה  או  ביד  מסר 
 מסירתה כאמור. 

הצדדים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת  כפוף לדיני מדינת ישראל.    החוזה .21.8
יפו וכי לכל בית משפט  -, יהיה אך ורק בית המשפט המוסמך בתל אביב בחוזההנובעת ו/או קשורה  

 אחר לא תהא סמכות לדון בעניינים כאמור. 
 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 ________________________   ________________________ 

 המפעיל   מכון וינגייט

   

 ___________________ : תאריך  ___________________  :תאריך
   

 ___________________  :על ידי   ___________________  :על ידי 
   

 ___________________  :תפקיד  ___________________  :תפקיד
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 ערבות   –לחוזה  'א נספח

 

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

 מכון וינגייט 
 42902נתניה, 

 

 א.ג.נ.

 

 ערבות מס' ____________  :הנדון

")  ___________________ לבקשת   כל   ( "המפעיללהלן:  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  לסך  אנו  עד    סכום 
בקשר עם מילוי  המפעיל  שתדרשו מאת  (  "סכום הערבות")  (עשרת אלפים שקלים חדשיםבמילים:  ₪ )  10,000

עבור המכון    מערך קורס מצילים,להפעלת    למתן הרשאהבין המפעיל ובינכם    חוזהיו, בקשר עם  התחייבויות
 . הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

ס או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  תוך  אנו  הנ"ל,  הערבות  לסכום  עד  דרישתכם   7כומים  מיום    ימים 
, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את  לכתובת המפורטת מטה  הראשונה בכתב שתגיע אלינו

 . המציעמאת   הסכום תחילה

דרישתכם    ערבות זו הנה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את
ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום פיה, תביעה    על פיה בהליך משפטי, או באופן אחר,  על 

 . המפעיל, ו/או לדרוש תחילה תשלום מאת  המפעילמשפטית נגד 

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

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______________ ועד בכלל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 דרישה שתגיע אלינו לאחר התאריך הנ"ל לא תענה. 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת סניף הבנק 

 

 

 

 _________________________________ כתובת הסניף:

 ______________________________________ : טלפון
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 ביטוח – 'ב נספח

 :  לצורך נספח זה בלבד

" שם  המכוןהגדרת  על  בספורט  למצוינות  הלאומי  המכון  ו/או  ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  למכון  הכוונה   "
 של הנ"ל.  םו/או עובדי םאורד צ'ארלס וינגייט ו/או חברות בנות ו/או מנהלי

 " הכוונה למדינת ישראל ו/או מנהליה ו/או עובדיה.   המדינההגדרת "

הביטוח אישורי  כי  בזה  ע"י    ,מובהר  ביטוחי  המפעיל  שיוצגו  מפרט  פי  על  התחייבויותיו  לצמצם  באים  אינם 
למבטחי  המפעיל   לאפשר  כדי  ורק  אך  הינו  הביטוח  אישורי  של  התמציתי  בהנחיות המפעיל  והמתכון  לעמוד 

הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח  
 ליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות. המפעיל  על ו כמפורט בנספח זהעיל המפשל 

על .1 המפעיל  מאחריות  לגרוע  לערוך-מבלי  המפעיל  מתחייב  דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  על    פי  ולקיים, 
את הביטוחים  תקופת ההתקשרות    לל עד גמרוו כהחל מיום תחילתבמשך כל תקופת ההסכם  חשבונו וזאת  

המצ"ב ומסומן, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:    אישור קיום ביטוחים   1' בפח  נסב להלן והמפורטים  
ביטוחי" קיום  תנאיהם, םאישור  כל  על  ביטוח מורשית    "(,  ובחברת  יפחתו מהמפורט    , בתנאיםכדין  שלא 

 :  ("ביטוחי המפעיל: "בהתאמה )להלן להלן

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

את   הכוללות  פוליסות  עותק  להמציא  המפעיל  מתחייב  המזמין,  לבקשת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ל שתתבקש המצאת עותק פוליסות כאמור, רשאי המפעיל להמציא  ההתחייבויות החוזיות. מוסכם, כי ככ

 עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים. 

 : ביטוחי המפעיל .2

 ביטוח אש מורחב  2.1

מכל סוג שהוא בבעלות ו/או באחריות  ו/או ציוד ו/או כלים ו/או מתקנים ו/או חומרים  המבטח רכוש  
המפעיל ו/או המובאים לשטח המכון על ידי המפעיל ו/או על ידי מי מטעמו ו/או המשמשים את המפעיל  

מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות  במתן השירותים, בערך כינון,  
צינורות, שבר  אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות  

 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה.  -ידי כלי רכב, פגיעה על-זכוכית, פגיעה על

באישור קיום ביטוחי  כמפורט לעיל ושלא לערוך ביטוח רכוש    המפעיל,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי  
כאמור    ,המפעיל הפטור  יחול  זה  ובמקרה  בחלקו  ו/או  הביטוח    8  בסעיףבמלואו  נערך  כאילו  להלן 
 במלואו. 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

לגופו ו/או לרכושו של    שייגרם  ,בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכושעל פי דין  המפעיל  המבטח את חבות  
כלשהי   ישות  ו/או  השירותיםאדם  למתן  הקשור  אש,    . בכל  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח 

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

 . לאומי

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  1,000,000חריג אחריות מקצועית מבוטל עד לסך של 

 ביטוח חבות מעבידים  2.3

על המפעיל  חבות  את  פגומים,  -המבטח  למוצרים  האחריות  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  הנזיקין  פקודת  פי 
המפעיל  1980-תש"ם עובדי  כלפי  ידו  ,  על  המועסקים  מדריכים  מחלה  ו/או  ו/או  גופנית  פגיעה  בגין 

יגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה  שת  ,מקצועית
 ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. 

 ביטוח אחריות מקצועית   2.1

שהוגשה    ,על פי דין בשל תביעה או דרישהאו עובדיו ו/או מדריכים מטעמו  / ו המבטח את חבות המפעיל  
לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד  

הקשור   בכל  מטעמו,  מהבאים  מי  בגין  ו/או  מנהליו  ו/או  עובדיו  ו/או  השירותיםהמפעיל  למען  במתן   .
יים, שאינם עקב  הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננס 

 נזק פיזי לגוף או לרכוש.  

 חודשים מתום תוקף הביטוח.   6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 
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 התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 

 , בין היתר, את ההוראות הבאות:  ויכללהמפעיל  יביטוח  .3

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

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

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

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

 וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המפעיל.  המפעיל לבדו אחראי לתשלום הפרמיות  .3.5

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

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

ההסכם   פי  על  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  תהיינה  הצורך,  לפי  לעת,  מעת  תחודשנה  המפעיל 
כאמור   מקצועית,  אחריות  ביטוח  ו/או  לעיל   1בסעיף  ולעניין  לצמצם  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  לא   ,

 להפקיע את תוקף הביטוחים. 

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה    7-המפעיל מתחייב להמציא למזמין, לא יאוחר מ .5
, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ולחזור ולהפקיד אישור ביטוח תקף  את אישור קיום ביטוחי המפעיל

ימשיך המפעיל    מידי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם בתוקף ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, לבקשת במכון
בסעיף כמפורט  נוספות  לתקופות  הביטוח  אישורי  את  כי    1  וימציא  לו,  ידוע  כי  מצהיר,  המפעיל  לעיל. 

ן על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת  המצאת אישור קיום ביטוחי המפעיל כשהוא חתום כדי
במתן השירותים על ידו, אולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי  

 כל דין.  

מתחייב  יהמכון   .6 והמפעיל  לעיל  כאמור  המפעיל  ביטוחי  קיום  אישור  את  לבדוק  חייב,  לא  אך  רשאי,  היה 
שינוי   כל  הרחבהלבצע  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  נושא    ,ו/או  הביטוחים  את  להתאים  מנת  על  שיידרשו 

הבדיקה   לעריכת  המכון  זכויות  כי  ומתחייב,  מצהיר  המפעיל  זה.  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  האישור 
על   מטילות  אינן  לעיל  כמפורט  השינויים  על    המכוןולדרישת  כל   ומטעממהבאים  מי  ו/או  ו/או  חובה  כל 

 ת שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום ביטוחי המפעיל. אחריו

ב .7 כמפורט  האחריות  וגבולות  הביטוחים  טיב  קביעת  כי  בזאת,  המפעיל  מוסכם  ביטוחי  קיום  הינה  אישור 
בבחינת דרישת מינימום המוטלת על המפעיל, שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. המפעיל  

מי  מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המכון ו/או המדינה ו/או כלפי    מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע
היקף   םמטעממהבאים   ו/או  גובה  בנושא  טענה אחרת  כל  ו/או  האמורים  לגבולות האחריות  הקשור  בכל 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

ו/או    המפעיל פוטר בזה את המכון .8 ו/או נזק לכל  מכל אחריות לאובדן   םמטעממהבאים  מי  ו/או המדינה 
ל ו/או  ו/או  רכוש  ו/או ברשותו  ו/או עבורו ללרכוש כלשהו  ציוד בבעלותו  ידו  על  ו/או המובא    שטח המכון 

מתן השירותים ו/או בגין נזק תוצאתי, שיגרם עקב נזק לרכוש כאמור. זאת, בין  בקשר עם  לסביבתו ו/או  
ההשתתפויו אלמלא  גם  נערך  )ואם  נערך  לא  אם  ובין  ביטוח  נערך  ו/או  אם  חסר  ביטוח  ו/או  העצמיות  ת 

יובהר כי  .  מכל אחריות לנזק כאמור  הנ"ל  מהגורמים  מיאת    בזאת  פוטר  הפרת תנאי הפוליסות(. המפעיל
האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל    זדון. בפטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 גורמים הנ"ל. ההוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי 

ו/או   מתחייב, כי בהתקשרותו עם נותני שירותים ו/או ספקים אחרים, לרבות קבלני משנה במסגרת  המפעיל .9
הגורמים  סעיף לפיו  נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרותהעבודות  בקשר עם ביצוע  

.  המפעיליתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  הנ"ל  
נאות לקבלני המשנה כאמור לעיל,   ו/או היעדר כיסוי ביטוחי  למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום 

 . המפעילמוטלת על 

תהווה הפרה יסודית    המפעיל  מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י  םהינ  לעיל  1-9סעיפים   .10
 של ההסכם. 
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 יםאישורי קיום ביטוח – 1'ב נספח

 ים אישור קיום ביטוח (DD/MM/YYYY)  תאריך הנפקת האישור
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב  עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 עם מבקש האישור. 

 מבקש האישור *  המבוטח  אופי העסקה *  מעמד מבקש האישור * 

 משכיר    ☐ 

 שוכר   ☐ 

 זכיין  ☐ 

 קבלני משנה    ☐ 

 מזמין שירותים  ☒ 

 מזמין מוצרים   ☐ 

         אחר:   ☐ 

 נדל"ן   ☐ 

 שירותים   ☒ 

 אספקת מוצרים   ☐ 

קורסים    אחר:    ☒  קיום 
ניהולם   מצילים,  להכשרת 

    ותפעולם במכון
 

 שם  שם 
ו/או   ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  מכון 
המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד  

וינגייט בנות    צ'ארלס  חברות  מדינת  /ו/או  או 
 של הנ"ל   ישראל ו/או מנהלים ו/או עובדים

 ת.ז./ ח.פ.   ח.פ. ת.ז./  
500502000 

   מען   מען 
 42040מכון וינגייט נתניה  

 

 כיסויים  

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

גבול האחריות/ סכום  
תאריך   הביטוח 

 סיום 
תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 
 

גבולות  חלוקה לפי 
אחריות או סכומי  

 ביטוח
 סכום  מטבע

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 כיסוי בגין נזקי טבע  313

 כיסוי גניבה פריצה ושוד  314

 כיסוי רעידת אדמה  316

 ראשוניות  328

 רכוש  ביט:____    ₪

 אחריות צולבת 302

 קבלנים וקבלני משנה  –הרחבת צד ג'  307

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח    321
 מבקש האישור  –

 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322

 ראשוניות  328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 329

 צד ג'  ביט:____   4,000,000 ₪

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

היה וייחשב כמעבידם של מי    -מבוטח נוסף  319
 מעובדי המבוטח 

   ראשוניות  328

אחריות    ביט:____   20,000,000 ₪
 מעבידים

 אחריות צולבת 302

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח    321
 מבקש האישור  –

 מרמה ואי יושר עובדים  325

 פגיעה בפרטיות 326

 עיכוב/ שיהוי עקב מקרה ביטוח  327

 ראשוניות  328

 חודשים(  6תקופת גילוי ) 332

 ____________  :רטרו תאריך

₪ 

 

 

 

2,000,000 

 

 

 

אחריות      
 מקצועית
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השירותים )בכפוף, לביצוע השירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט  
 '(*: גבנספח  

 .  אימוני ספורט  031  ;הדרכות/קורסים/סדנאות  021  ;בריכה  014

 
 ביטול / שינוי הפוליסה * 

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

 
 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 הצעת המפעיל למכרז  מסמכי המכרז ו –' ג נספח

 ]יצורף לאחר זכייה[ 

 

 


