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 הסכם

 שנת ______ ____ בחודש  ביום ______, ב________  ונחתם   שנערך

 

 _________________  ן:בי
   _________________ 

    ____________מרחוב   
 ( "בית החולים"  :)להלן 

 ; מצד אחד    
 

    המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט   : ובין
   500502000מס'  תאגיד 

 42902מכון וינגייט, נתניה  
 ("המכון" :)להלן  

 ; מצד שני

  :הואיל

  1985-תשמ"הכמשמעו לפי חוק יסודות התקציב,    הינו תאגיד בריאות  בית החוליםו .א
 . , הפועל, בין השאר, לקידום פעילות גופנית וספורט"(בית החולים )להלן: "

הנו   ב. בספורט  והמכון  למצוינות  לאומי  מכח  מכון  הוקם  הלאומי  אשר  המכון  חוק 
תשע"ז וינגייט(,  )מכון  בספורט  שמטרתו והנו    2017-למצוינות  סטטוטורי    תאגיד 

לפתח ולקדם את פעילויות הספורט בישראל,  ,  לקדם את תרבות הספורט בישראל
לקדם את    , בכל הענפים והרמות, וליזום פעילויות כתשתית לפיתוח הספורט ההישגי

לספורטאים ההישגיים בהתקדמותם   לסייע  זה  ובכלל  בספורט ההישגי,  המצוינות 
 . המקצועית

נוספים  ו ג. ובתחומים  מדעיים  מחקרים  בתחומי  פעולה  לשתף  מעוניינים  הצדדים 
 כמפורט בהסכם זה;   

 

 : לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 כללי  .1

 הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. המבוא להסכם וההצהרות  .א

להתקשרותו    ,עליו  החלים,  הסכםאו  / ו  דין  כל  לפי  מניעה   אין  כי  מצהיר  צד  כל .ב
   בהסכם זה.

כי    על מובהר  האמור,  כפופים    ההתקשרות עצם  אף  תנאיה  ו/או  המכון  מטעם 
בנוסף, מובהר במפורש, כי העברת/שיתוף מידע  לאישור מוסדותיה המוסמכים.  

שלישיים   לצדדים  המתייחס  המכון  יד  לעל  וכפוף  כפי  מותנה  דין,  כל  הוראות 
ל אלה,  ובכלל  לעת,  מעת  )שיהיו  שלהלן:  האישורים/ההסכמות  קבלת  iקבלת   )

לתנאים/מגבלות שיקבעו במסגרת אישור כאמור,  אישור ועדת אתיקה של המכון ו
מהווה תנאי    האמור .  רלוונטיים( קבלת הסכמת ספורטאים  ii)  - ככל שיקבעו; ו

 .  , לפי הענייןלהתקשרותאו תנאי מפסיק מתלה 

 : כי בית החוליםמבלי לגרוע מכלליות האמור מצהיר ומתחייב  .ג

להעניק את השירותים  כדין על ידי הרשויות המוסמכות בישראל  הוא מוסמך   (1)
 .  התחייבויותיו עולות בקנה אחד עם כל הוראת דין החל עליוו  לפי הסכם זה

פרטי  ל   בנוגעלהלן, לרבות    10כמפורט בסעיף  מתחייב לשמור על סודיות  הוא   (2) 
בית    ך.שיופנו ו/או יטופלו על ידו וינקוט באמצעים הדרושים לכהספורטאים  

הטיפולים    החולים על  פרטים  ו/או  המבוטחים  שם  את  למסור  רשאי  יהיה 
 כנדרש לפי כל דין.  

ה .ד ומתחייב  מצהיר  האמור  מכלליות  לגרוע  המכון  כי:  מכון  מבלי  לסייגי  בכפוף 
( הוא מוסמך כדין להתקשר בהסכם זה;  1)ב( לעיל, ) 1הנקובים בהוראות סעיף  

 עם כל הוראת דין החל עליו; והתחייבויותיו עולות בקנה אחד  (2)
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 יישומיים -מדעיים  מחקרים .2

משותף   עבודה  צוות  יקימו  ל  –הצדדים  רעיונות  תבחן  אשר  מדעית,    עריכתועדה 
מתוך כוונה ,  SPORTECHלרבות תחום  ,  רפואת הספורטמחקרים משותפים, בתחום  

זו,   לשתף האחד את משנהו בנתונים שברשותו, בכפיפות להוראות כל דין. במסגרת 
ב הדדי  שיתוף  גם  הצדדים  רפואיים יבחנו  מידע  באופן   מאגרי  שברשותם,  ומדעיים 

ולמטרות שיוגדרו על ידם מעת לעת, מראש ובכתב, בכפוף להוראות כל דין כפי שיהיו 
 מעת לעת וליתר הוראות הסכם זה.

 טיפול בספורטאים  .3

,  שיחפצו בכך  ספורטאי המכוןל  בית החוליםבכפוף לזמינות ותיאום מראש, יעניק   .א
 . (השירותים :)להלן להסכם זה 'נספח אבאת השירותים כמפורט ללא תמורה, 

י ה .ב בין  ישירותים  מראש  שיתואמו  במועדים  לעת  מעת  החוליםנתנו  לבין    בית 
 ו/או נציג המכון. הספורטאי

  החולים בית  ינתנו בכפוף לזמינות ואין  י, כי השירותים  ומצהיר, כי ידוע ל המכון   .ג
יינתנו לאחר שעות הפעילות הרגילות  .  מתחייב להיקף שעות מסוים השירותים 
שזמינות השירותים לא תעלה על פרק  , ובלבד  15:00של בית החולים, קרי לאחר  

 .  מהאירועים בפרק זמן של חודש ימים 90%שעות לכל אירוע עבור  72זמן של 

 מכון. ם באופן בלעדי לאינם ניתני  בית החוליםתנים על ידי יהשירותים הנ  .ד

 נוספים    מיזמים .4

הצדדים יבחנו הקמת מיזם משותף שיבדוק אפשרות של  בכפוף להוראות כל דין,  .א
ולצורך כך יקימו הצדדים    חדשה במתחם העיר תל אביב  הקמת מרפאת ספורט  

מרפאת הספורט המשותפת תופעל ע"י אנשי    וועדת מומחים שתבדוק עניין זה.
בייעוץ מקצועי של מומחי מכון וינגייט בתחומי רפואת    בית החולים המקצוע של  

   הספורט ומדעי האימון.

השתלמויות מקצועיות הדדיות )לדוגמה בתחומי רפואת  הצדדים יפעלו לביצוע   .ב
אולטרסאונד   אורתופדי,  ושיקום  פיזיותרפיה  תזונת  -שרירהספורט,  עצם/לב, 

 כיו"ב. ספורט ו

 איש קשר  .5

איש קשר ימנה  צד  יהיה  (,POC)  מטעמו  קבוע    כל  אחריותו  יעול י קידום,    שבתחום 
 הידוק שיתוף הפעולה בין הצדדים ביחס לנושאים נשוא הסכם זה.   ו

 תקופת ההסכם .6

 .   ___________ תחילת תוקפו של הסכם זה מיום .א

  כם זה יהא רשאי להביאו לכדי סיום בהודעה כל צד להסמבלי לגרוע מכל דין,   .ב
   יום מראש. 120בכתב  בת  

אם  הא רשאי לבטל את ההסכם מיד  י   כל אחד מהצדדיםמבלי לגרוע מהאמור,   .ג
טונית הפועלת לפי  להוראות הסכם זה ו/או לפי דרישת רשות ש  ההפרהשני    הצד

 . המוסמכים  וו/או הנחייה של מוסדותי  כל דין

   אחריות .7

  של  נקיטה  תוך  ובמומחיות  ביעילות  השירותים  את  לבצע  מתחייב  החוליםבית   .א
לפעולות    דין  כל  פי  על  האחריות   במלוא   ויישא,  נזקים  למניעת   זהירות   אמצעי

 . שביצע מתוקף התחייבותו לפי הסכם זה

 כל צד יהיה אחראי למעשיו ולמחדליו לפי כל דין.  .ב

כי,  מוב .ג בזאת  השני  הר  הצד  כלפי  אחראי  יהיה  לא  זה  להסכם  לנזקים  צד 
תוצאתיים, עקיפים ומיוחדים, לרבות אבדן הכנסה או אבדן רווחים ו/או פגיעה  

 במוניטין ו/או בשם הטוב.  

  ביטוח .8
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מכוסה בכתב הכיסוי של הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל   בית החולים
גו נזקי  לגבי  הנהוג  בע"מ  לביטוח  מקצועית חברה  מאחריות  כתוצאה  למטופלים  ף 

   .רפואית, והכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות

 הצדדים  יחסי .9

כי   .א בזאת  ומוסכם  מובהר  זה  בין  למען הסר ספק, מוצהר  מי    צד להסכם  ו/או 
, לצורך  מי מטעם הצד האחרו/או כל    הצד האחר  מטעמו ו/או מי מעובדיו, ובין  

לא ישררו יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות ו/או יחסי שותפות,  כל דבר ועניין,  
הוא ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו    , הינו קבלן עצמאי  צד להסכם זה  באשר  
האחר    יםמשתלב אינם   שירותי  בצד  על  פיקוח  אפשרות  הצדדים  הם.  ואין 

קבלן     –  מזמיןיחסים של    מסכימים כי מערכת היחסים ביניהם תוגדר כמערכת
 עצמאי. 

לשלם שכר עבודה ו/או כל תמורה אחרת על ידי עובד מעובדי    המכוןויתבע  היה   .ב
החולים מתחייב    בית  זה,  להסכם  הקשור  החוליםבכל  את    בית    מכון הלשפות 

על כל תביעה, לא    לבית החולים ע  י יוד  המכון  שלא עוכב ביצועו. בהתאם לפסק דין  
שתף פעולה  נקוט אמצעים סבירים על מנת  וי  החולים בית  יתפשר ללא הסכמת  

   .בית החוליםעם 

 סודיות .10

לרבות עובדיו וכל הפועלים    צד להסכם זה  כי כל המידע המגיע לידיעת    מובהר .א
שמות   השירותים,  מתן  לרבות  זה,  הסכם  הוראות  קיום  במסגרת  מטעמו 
מחירונים,  עבודה,  נהלי  עסקי,  מידע  רפואיים,  נתונים  ופרטיהם,  והמבוטחים 

חוזים,   טפסים,  רישומים,  האחר    ספקים  רשימת,  תוכניותידיעות,  הצד  ,   של 
, לעובדיו ולכל הפועל  ולצד המקבל סודי, "(, הינו מידע  המידע: "זה בסעיף)להלן 

שהוא.   סוג  מכל  זכות  שום  בו  אין  עמו,  פעולה  בשיתוף  או  כי  מטעמו  מובהר, 
ידי   ניתוח, עיבוד או עריכה שבוצעו על  בהגדרת המונח מידע סודי יכללו גם כל 
הצד המקבל, או על ידי עובדיו, הקשורים אליו או כל צד שלישי לפי בקשתו, בקשר  

ע הסודי שנמסר לצד המקבל לרבות, אך לא רק, נתונים, מידע, תהליכים  עם המיד
וידע הבאים לידי ביטוי בדו"חות, רישומים, תיאורים, מחקר וכל מידע מקצועי,  

 מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם מוחשי ובין אם לאו. 

טרם גילויו על ידי הצד המקבל  הכלל    ת ( מידע שהוא נחל1האמור לעיל לא חל על 
(  2ו/או מי מטעמו    קבלהמ  הצדשלא עקב הפרת התחייבות  ו הפך לנחלת הכלל  ו/א

אשר אינו קשור לצד המגלה במישרין או בעקיפין,    מידע שהתקבל מצד שלישי 
גילויו לידיו אינו מפר התחייבות לשמירת סודיות שיש לאותו צד שלישי   ואשר 

משפטי מוסמך  התקבל צו ממותב  ( מידע ש3  ;כלפי הצד המגלה לגבי אותו מידע
החובה   המקבל  הצד  על  מוטלת  דין ולגללפיו  כל  לפי  המקבל  תו  שהצד  ובלבד   ,

התריע בעניין מייד עם היוודע לו הדבר ואפשר לו להתגונן מפני הצו האמור טרם  
על הצד  מוטלות  מההחרגות המנויות בסעיף זה    לקיומן של מי נטל ההוכחה    . גילויו

   המקבל.

היה רשאי להשתמש במידע  יקבל גישה ולא  י לא    בית החוליםשהצדדים מסכימים   .ב
במסגרת המכון,  בחזקת  או  בבעלות  שנמצא  משותפים  אישי  לרבות  מחקרים   ,

כי   מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  הספורטאים.  של/אודות  אישי  כל  מידע 
סר לצורך  ימיסודי,  ייחשב כמידע  על פי הסכם זה    בית החוליםלהמידע שיימסר  

בלבד, ויכלול אך    מחקר אותו יגדירו הצדדים במפורש ובכתבשימוש בו למטרת  
ורק נתונים שימסרו באופן אנונימי ללא פרט מזהה וללא מידע רפואי כלשהו של  

ל יועברו  לא  ספק  הסר  למען  האמורה.  למטרה  בו  שימוש  לצורך  בית  ספורטאי 
או כל מידע נוסף או פרטים  בשום מקרה מידע אישי אודות  הספורטאים    החולים

אופן   הספורטאים.  אודות  יוסכם  וייעודי  מזהים  המידע  מראש  העברת  כאמור 
בין הצדדים, ומסירתו לחברה לשימושה כאמור לעיל תהיה בכפוף לקיום  ובכתב  

התחייבותה לסודיות ולקיום הוראות כל דין רלבנטי, לרבות חוק הגנת הפרטיות,  
 . 2017 -טיות )אבטחת מידע(, תשע"זותקנות הגנת הפר  1981 -תשמ"א

זה   .ג וכל הפועלים מטעמו או בשיתוף פעולה עמו,    כל צד להסכם  עובדיו  לרבות 
מתחייב לשמור על המידע בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצרכי  

 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא לשום מטרה אחרת.
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ו או בשיתוף פעולה עמו, מתחייב לנקוט  לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמ   כל צד   .ד
בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על סודיותו של המידע, ובכלל זה לעשות  
לעובדיו   רק  למידע  גישה  ולאפשר  מתקדמים,  מידע  אבטחת  באמצעי  שימוש 

 ולפועלים מטעמו הזקוקים לו לצורך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

,  1981  - חר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"אמתחייב כי ימלא א  כל צד   .ה
לרבות בקשר עם ניהול ורישום כדין של מאגרי מידע הנוגעים למתן השירותים על  

 פי הסכם זה. 

והן   .ו בזמן  מוגבלות  אינן  זה  בסעיף  המפורטות  ההתחייבויות  כי  בזאת  מוסכם 
 ימשיכו לחול גם לאחר סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.  

 נותוש .11

נוגע לטיפול  ב בלעדיות כלשהי    בית החוליםבהוראות הסכם זה כדי להעניק ל  אין .א
   .בספורטאים ואלה יהיו רשאים לפנות לקבלת טיפול במוסדות רפואיים אחרים

 כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב, ובחתימת הצדדים בלבד.  .ב

ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה סמכות    יחול על הסכם זההדין הישראלי   .ג
 בלעדית לדון בכל סכסוך הנובע ממנו.

פיו ומכוחו בשל שלא עמד  ל  צד להסכם זה לא יחשב כמוותר על זכויות שקמו לו ע .ד
על אכיפתה המיידית של זכות כלשהי או בשל שנתן לצד האחר ארכה או שהות,  

יראו כוויתור או ארכה במקרה  וויתור או ארכה שניתנו במקרה אחד לא יחשבו או  
 ן אחר. י אחר, בין באותו ענין ובין בעני

הסכם זה אינו הסכם לטובת צד שלישי ואין הוא בא להקנות זכויות לצד שלישי   .ה
 .  לספורטאי המכוןלמעט  ,כלשהו

ו/או      הצד השניעשה כל שימוש בשמם ו/או בסימניהם המסחריים של  ילא  כל צד   .ו
ו  ,וטעמ ממי   איגודים  בשיתוף  /לרבות  ו/או  במכון  הפועלים  אחרים  גורמים  או 

בכתב ומראש ובגבולות ההיתר שנתן,   הצד השניללא קבלת הסכמת פעולה עימו, 
המכון הלאומי לספורט" או חלק  ו/או "   ""וינגייט מובהר שהשם אם וככל שנתן.  

 .  של המכוןהבלעדי ם קניינו נסמל המכון, ההם ו/או כל הטיה שלהם, וכן מ

, ראיונות,  םמיהצדדים יתאמו פרסו  ,  ' לעילובס"ק    לגרוע מכלליות האמור מבלי   .ז
  הקשורים להתקשרות זו, לרבות  צילומים, שילוט וכל היבט נוסף של יחסי ציבור 

)ב בספורטאים  והטיפול  המחקר  המגבלות  אופןכל  בנושאי  ליתר  בהתאם   ,
מכון  ה  .פרטני(וללא הצגת כל מידע אישי ו/או    הנקובות בהסכם זה והוראות הדין,

המ לספורטאי  הון  כיודיע  דבר  והאפשרותאת  זה  בהסכם  לקבל    התקשרות 
 .   בית החוליםבאמצעות  ים רפואיים,שירות

 דעות וכתובות וה .12

 כמפורט ברישא להסכם זה.    כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה  .א

 צד שיעתיק את כתובתו, ימסור על כך הודעה בתוך זמן סביר לצד האחר.  .ב

הודעה שיש למסרה עפ"י הסכם זה תימסר לצדדים בכתובותיהם דלעיל, במסירה   .ג
 אישית, עם אישור למסירה.

דואר אלקטרוני  ה כלשהי גם באמצעות  צד להסכם זה יהיה רשאי למסור הודע  .ד
 ובלבד שניתן יהיה לאמת את המסירה. 

הודעה כלשהי שנמסרה בהתאם לאמור בסעיף זה, תחשב כאילו נמסרה למענה   .ה
 ר חלוף יום עסקים אחד מעת שאושרה קבלתה. לאח

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 ______________________    ______________________ 

    בית החולים      המכון      
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לקבל  ספורטאי  יוכלו  המלר"ם    המכון  תשלום,  ,  החולים  שבבית במסגרת  השירותים,  ללא  את 
   -כדלקמן 

 ; שירותי אורתופד •

 MRI, מיפוי עצמות  CTצילומי רנטגן, בדיקות אולטרסאונד,    , לרבותשירותי הדמיה •
 ;  ככל שהדבר יתאפשר  לספורטאים בלוחות זמנים קצרים

לספורטאים • דם  לרבותבדיקות  הורמונלי, ,  פרופיל  מלאה,  כימיה  ומבדלת,  ספירה   :
   ;בדיקות שתן ובדיקות צואה, צורךמיוחדות לפי הסרולוגיה ובדיקות 

 אבחנה וטיפול בחדר מיון במקרים דחופים.  •

אשר בה מבוטח הספורטאי     טופס התחייבות מקופת החולים  כנגדיינתנו  כל השירותים  
 מגורמים המשלמים.   17בית החולים ידאג לקבל טופס  (. 17)טופס 

 

וינגייט, בתדירות של  בית החולים יעמיד לטובת   הספורטאים שירותי רופא)ים( אורתופד, במכון 
 . שעות בכל פעם לטובת יעוץ וליווי אורתופדי לספורטאים  3  -כ פעם בשבוע להיקף של

שעות(:    72בית החולים יאפשר זמינות שירותי הדמיה בטווחי זמן קצרים )ככל הניתן נמוכים מ  
לספורטאים בלוחות זמנים    MRIמיפוי עצמות ובמיוחד    ,CTצילומי רנטגן, בדיקות אולטרסאונד,  

   .בשנה הדמיות עשרותהערכת המכון בעניין זה מתייחסת להיקף של  קצרים. 

בית החולים יבצע בדיקות דם לספורטאים בהיקף של כמה מאות בדיקות בשנה. הדמים יילקחו  
דלת, כימיה מלאה, פרופיל  ע"י רופאי המכון וישולחו למעבדות בית החולים. הבדיקות: ספירה ומב

 הורמונלי, סרולוגיה ובדיקות מיוחדות לפי הצורך. בדיקות שתן ובדיקות צואה.  

 אבחנה וטיפול בחדר מיון במקרים דחופים. 

רפואת מומחים: בית החולים יאפשר קדימות בהפניה לרפואת מומחים בדומה למתכונת ההפניה  
 להדמיות. 

לעיל   המוזכרים  השירותים  מקופות  באחרי  -כל  התחייבות  טופסי  לקבל  יהיה  החולים  בית  ות 
החולים של הספורטאים לרבות להדמיות, לבדיקות הדם, ביקורי מרפאה, טיפולים אמבולטוריים  

 ניתוחים וכו' )ללא תשלום מצד הספורטאים ו/או המכון(.

מצעות  כל פנייה של ספורטאי לבית החולים, ביקור בבית החולים, בדיקה וכד' תהיה אך ורק בא
הפנייה של רופאי מכון וינגייט, וכל ביקור/שרות שיקבל ספורטאי בבית החולים ידווחו למרפאה  

 במכון וינגייט.

 


