
 

1 

 

של המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד מאגר יועצים רישום ל –  2022/88הזמנה מס' הנדון: 
 צ'ארלס וינגייט 

 כללי  .1

  "(, מכון וינגייט" ו/או "המכון)"  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  .1.1
מזמין בזאת    ,2017-הלאומי למצוינות בספורט, תשע"זחוק המכון  תאגיד סטטוטורי הפועל מכח  

, תשנ"ג  לתקנות חובת המכרזים  16, בהתאם לתקנה המכון של היועציםמאגר ל להירשםמציעים 
   ."(המאגרוכמפורט בהזמנה זו )" 1993 -

 וכן לכלול תחומי ייעוץ חדשים. רשימת   הקיים של המכון   המכון מתעתד לרענן את מאגר היועצים .1.2
בחינת ההצעות  לאחר    ' להזמנה זו.נספח אכמאגר מצורפת  להפתוחים להרשמה  תחומי הייעוץ  

זה,  ו למאגר  היועצים  הייעוץ,  סיווג  לתחומי  העבודות  בחלוקה  את  לחלק  רשאי  יהיה  המכון 
 להלן.  9ף בהתאם להוראות סעי

יועץ   .1.3 הצעה להיכלל  אינו נדרש להגיש  כבר רשום במאגר היועצים של המכון,  שתשומת הלב כי 
יחייבו    הוראות הזמנה זוככל והמכון יתעתד להתקשר עם יועץ כאמור,  יחד עם זאת,    במאגר זה.

ועל כל מסמך   המצורף כנספח להזמנה זו  על הסכם ההתקשרות לחתום    והוא יידרש ,ויחולו לגביו
   .על ידי המכון  ששיידראחר 

ידי  יעודכן עזה  מאגר   .1.4 לפחות אחת לשנה. למכון    –ובכפוף לקיומו של צורך    המכון מעת לעתל 
קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מהיועצים  תחומים והזכות לשנות או להוסיף  

 מחדש. הרשומים להגיש את מסמכיהם לאישור 

. מציע המבקש להירשם  בלבד  בתחום ייעוץ אחדהצעה להיכלל למאגר  רשאי להגיש  מציע  ככלל,   .1.5
  4.5, כמפורט בסעיף  ובכתב  לקבל את אישור המכון לכך מראש צריך  ליותר מתחום ייעוץ אחד,  

 להלן. 

מובהר כי אין בפרסום ההזמנה או בקיומו של המאגר, כדי לגרוע מזכויות המכון להוסיף או לשנות   .1.6
אין בפרסום הודעה זו  להצטרפות למאגר. כמו כן, ו/או אמות מידה נוספות בעתיד את תנאי הסף 

אשר    מהיועציםשירותים כלשהם  או  ו/  להזמין עבודות   המכוןאו ביצירת המאגר כדי לחייב את  
במאגר   ו/ייכללו  כלשהו  בהיקף  למנוע  ו/או  ולצרף    מהמכוןאו  המאגר  להרחבת    יועצים לפעול 

  ת הצעות פומבי לקבלהליך  או לצאת ל  ו נוספים באופן יזום על פי צרכי  יועציםלאתר  או  חדשים  
  עבור השירותים מושא המאגר.

 . מקובלים עליו  והם הלכל תנאי   הסכים להזמנה זו הצעההמגיש  מציע .1.7

 בהזמנה זו, בכל מקום בו הכתוב הוא בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה וכן להיפך. .1.8

 טבלת ריכוז מועדים  .2

 מועד אירוע

 07.09.2022 מועד פרסום ההזמנה 

 28.09.2022 להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים המועד האחרון 

 17.10.2022 להגשת ההצעות במענה להזמנה האחרון המועד  

המועדים   את  לדחות  האמור,  ובכלל  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  עת  בכל  רשאי  יהיה  המכון 
יח מתן ארכה  הנקובים בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להבט

מקום   בכל  שמצוין  תאריך  ובין  שלעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של  במקרה  אחר  כלשהי. 
המכון   של  בכתב  בהודעה  או  בהבהרה  שונה  התאריך  כן  אם  אלא  שבטבלה,  התאריך  יגבר  בהזמנה, 

 שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד פרסום ההזמנה. 
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 תנאי סף  .3

רשאים להגיש הצעות להיכלל במאגר רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  
 המפורטים להלן:   המצטבריםכל התנאים 

 . בישראל   רשום כדיןהאו עוסק מורשה תאגיד אשר הינו  עמצי .3.1

רים, ( עבירות לפי חוק עובדים ז2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי )שמציע כנ"ל,   .3.2
( עבירות כאמור  2, ואם הורשעו ביותר משתי )1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) –

ו  הורשע"זה:    3.2  לצורך סעיף ציבוריים,   םכמשמעות  –"  בעל זיקה"  -"  גופים  בחוק עסקאות 
 . 1976- תשל"ו

לעיל,    3.2  רשאי שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי הנקוב בסעיףהמכון יהיה  מובהר, כי  
(  1()1ב)ב2הוראות סעיף    על פי וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים  

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

סעיף   .3.3 לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל  שהינו  כנ"ל,  ציבוריים,  ל  2מציע  גופים  עסקאות  חוק 
 . 1976 – התשל"ו 

העניק שירותים  "ל, אשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  מציע כנ  .3.4
   . את הצעתו אליו הוא מגיש    בתחום הייעוץ הרלוונטי  עבור גוף ציבורי בשני פרויקטים לפחות, וזאת

באתר  מפורט  כ  1998-, תשנ"חגוף הכפוף לחוק חופש המידע  –"  ציבורי  גוףזה: "  3.4לצורך סעיף  
 .managers-ficehttps://foi.gov.il/he/ofמשרד המשפטים: היחידה הממשלתית לחופש המידע של 

לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי הסף, כל נתון    .: על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמוהערה
שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהי  

, טרם  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 323למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 
 . להיכלל במאגר תהמועד האחרון להגשת ההצעו

 הגשת ההצעותאופן  .4

, יערוך ויגיש  להגיש הצעה להיכלל במאגר/לפנות בשאלת הבהרה בקשר להזמנהמציע המעוניין   .4.1
אמצעות  ב  "("תיבת הצעות מקוונתבאמצעות תיבת הצעות מקוונת )  שאלת ההבהרה/את הצעתו

 .  SourcingVisionמערכת 

יירשם   .4.2 לתיבת ההצעות המקוונת באמצעות הלינק  באופן עצמאי  מציע המעוניין להגיש הצעתו 
" שיפורסם באתר מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבציםובהתאם להנחיות בקובץ בשם "

. בהרשמה זו יוגדרו ללקוח פרטי כניסה )שם משתמש וסיסמה( באם  המכון בעמוד פרסום ההזמנה
 ערכת. הינו משתמש חדש במ 

וכן להגיש  .4.3 תשומת הלב כי רק מציעים שירשמו לתיבת ההצעות יוכלו להגיש שאלות הבהרה 
זה במאגר  להיכלל  המקוונתהצעה  ההצעות  לתיבת  רישום  יבצע  שלא  מציע  להגיש    .  יוכל  לא 

 בהתאם לעניין.  הצעה להיכלל במאגר שאלות הבהרה וכן לא יוכל להגיש  

  אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמטההצעה תוגש בשפה העברית בעותק   .4.4
PDF    " בהתאם   " המכוןשל    יועציםבמאגר  הזמנה להיכלל    –  2022/88הזמנה מס'  תחת הכותרת

בסעיף   בטבלה  והמסמכים    2למועד המפורט  כל המידע  את  להצעתו  לצרף  נדרש  לעיל. המציע 
 .להלן  6 הרלוונטיים המפורטים בסעיף

  א"ל, והד לכתובת, יגיש בקשה בכתב אחדייעוץ ליותר מתחום מעוניין להירשם המציע  מובהר כי  .4.5
אליהם  שם המציע ותחומי הייעוץ  , תוך פירוט  המועד האחרון להגשת הצעה להיכלל במאגרטרם  

יבחן את בקשתו   לשיקול דעתו הבלעדי של    בהתאם  פונהוישיב להוא מעוניין להירשם. המכון 
מציע שהמכון רק  ו.  להגיש  בכתב  קיבל אישור  פנה  רשאי  יהיה  במאגר    ללהיכלהצעה  מהמכון, 

 ביותר מתחום ייעוץ אחד.

  תחת   PDF  בפורמט  מושחר עותק    המקוונת   ההצעות   לתיבת   לטעון המציע    רשאי בנוסף לאמור,   .4.6
שלדעת המציע    ההצעה שבו הושחר המידע  נספחישל    נוסף  עותקהמהווה  "  מושחר  עותק"  השם

למציעים האחרים. מציע יהיה מנוע    סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם  מהווה מידע

https://foi.gov.il/he/office-managers
mailto:mashik1@wingate.org.il
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האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן כסודיים    בהצעות המציעים  מלטעון כי הוא רשאי לעיין
כי  בהצעתו.   יחליטמובהר  דעת   פי-על,  המכון  ו/או  הבלעדי  ו  שיקול  הנתונים  מהם  והמוחלט, 

המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או  
לכך.   בתנאי הסף,    –בכל מקרה  תביעה בקשר  כל מידע המתייחס להוכחת עמידתו של המציע 

   אינם חסויים. –  מטעמםלרבות שמות ופרטי לקוחות מטעם המציע וכן שמות ופרטי אנשי קשר 

ההרשמה  .4.7 את  לבצע  הצעות   יממה  עד  מומלץ  להגשת  האחרון  המועד  בשאלות    /טרום  לפנות 
ו/או משיק    מכון וינגייט  .ש, על מנת להבטיח זמן מספק לתמיכה טכנית למציע ככל שתידרהבהרה

לפעילותן   כלשהו  באופן  אחראיות  יהיו  ולא  אחראיות  אינן  עסקי  לקידום  ושיטות  מחקרים 
באחריות להפסקות, הפרעות,    ויישא התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא  

ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב אשר ייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית.  
כל מציע מצהיר כי ידוע לו שהשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה  

עסקי ו/או מי מטעמם כל  ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום    מכון וינגייטרשאי להעלות כנגד  
טענה ו/או תביעה ו/דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה  

האמורות.   התקשורת  לרשתות  הנוגעת  וינגייטאחרת  ולא    ו אינ  מכון  שהוגשו  להצעות  אחראי 
ו תביעה ו/או  התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/א

וינגייטדרישה כנגד   ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל הקשור,    מכון 
 . הכרוך והנובע ממנו

 הבהרה  שאלות .5

לתיבת  כתב  ולשלוח אותן ב יש להפנות בכתב בלבד,    הזמנה זוכל השאלות והבירורים במסגרת   .5.1
נרשם  המקוונת  ההצעות  כי מציע שלא  הלב  יכול    4  בהתאם להוראות סעיף . תשומת  לעיל, לא 

 לפנות למכון בשאלות הבהרה.

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordבאמצעות קובץ  את שאלות ההבהרה יש לשלוח .5.2

 שם המסמך  מס'

ה ה למסמך אליו מתייחסת השאליהפני]
 וכיו"ב[  הזמנה, נספח ה  –

 סעיף/מראה מקום אחר 

ליהפני] הרלוונטי  ה  סעיף 
מתייחסת  במסמך   אליו 

 ה[השאל

נושא/כותרת  
 הסעיף

 שאלה/הערה 

1.     

ולאחר מכן    ההזמנה  תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר  הסעיפים יסודרו בסדר עולה   .5.3
  לעיל.   2בהתאם למועד המפורט בסעיף    הוא  המועד האחרון להעברת שאלות כאמור  .ולנספחי

 .  התיענינשאלות שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא 

תישלחנה   .5.4 לכך,  הקבוע  במועד  שתגענה  לשאלות  שאלות    המציעים  לכל בכתב  תשובות  שהגישו 
יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות   וכן  הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, 

,  הצעתו לף את מסמך התשובות  דרש לצרנהמציע  ממסכי ההזמנה.  חלק בלתי נפרד  שיינתנו יהווה  
  מכון פה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלכשהוא חתום על ידו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  

ובין אם    והבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמת  פרסם )באתר המכון(, רשאי למכון  ה .5.5
להן התשובות  פרסום  לאחר  לרבות  הבהרה,  לשאלות  להתעדכן  ,  בתשובה  המציעים  באחריות 

 . בעמוד ההזמנה באתר האינטרנט של המכון
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 להצעה מסמכים המצורפים  .6

את כל המסמכים  להצעתו  המציע יצרף  לצורך הוכחת תנאי הסף ולצורך הכללתו של המציע במאגר,  
 להלן: המפורטים 

ותעודת שינוי שם .6.1 עוסק מורשה  או  )ככל שקיימת(   תעודת התאגדות  אינו    תעודת  )ככל והמציע 
 , על שם המציע. תאגיד(

 פרופיל המציע.   .6.2

  . להזמנה  'נספח א המצורף כ  בנוסח   ,לרבות תחומי היעוץ,  הצטרפות למאגרטופס פרטי המציע ו .6.3
אליו    הרלוונטיתחום הייעוץ    פירוטבדגש על  ,  את הטופס כנדרשלמלא  מציע  תשומת הלב כי על ה

   .מוגשת ההצעה

נספח  המצורף כ  בנוסח   ,ידי עו"ד-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על -תצהיר חתום על .6.4
 (. ומסמכים מצורפים )אישור תנאי ההזמנה להזמנה 'ב

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלתצהיר חתום   .6.5
 להזמנה, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.  'ג

כשכל אחד מהאישורים  ,  חוק עסקאות גופים ציבורייםל   2סעיף  העתק האישורים הנדרשים לפי   .6.6
 להגשת הצעות. האמורים תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון 

  נספח בנוסח המצורף כ  ,עו"ד  ידי -על המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר    ידי-עלחתום  תצהיר   .6.7
. תשומת לב כי יש לצרף לנספח גם המלצות בכתב מטעם המציעתצהיר בדבר ניסיון    להזמנה,  'ד

 הצעת המציע. הלקוח המוצג ב

הגשת ההצעות    בשלבהלב כי    תשומת.  ' להזמנה זוהנספח  המצורף כבנוסח  הסכם ההתקשרות,   .6.8
ידי המורשה לשם  -חתום עלכשהוא    נספחיו ואת הסכם ההתקשרות    לצרף  צורךיש  להיכלל במאגר  

 חתום על ידי המבטח.  הביטוח  . בשלב הגשת הצעה אין צורך לצרף את נספחכך מטעם המציע

אותם    עדכון ו/או  ו/או שינוי    כל מסמך ו/או הבהרהמסמכי ההזמנה חתומים בתחתית כל עמוד וכן   .6.9
בשום צורה ואופן לבצע כל  לא ניתן  כי  מובהר    מציע.היוציא המכון )ככל שיוציא(, חתומים על ידי  

 )לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו(.ההזמנה שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי 

 , חתומים ומאומתים, ערוכיםמקוריים בלבדפי סעיף זה משמעם תצהירים  -מובהר כי תצהירים על
  .כדין

 המועד והמען להגשת ההצעות .7

לא תתאפשר הגשת הצעות    המקוונת.  ההצעות  תלתיב ,  לעיל  2  בסעיף  הקבוע  למועד  עדההצעה תוגש  
 לאחר המועד הקובע הנ"ל. 

 וצירוף למאגר ההצעותבחינת  .8

, מטעם ועדת המכרזים של  בקשת מציע להיכלל במאגר תיבדק על ידי צוות מקצועי של המכון .8.1
אשר יבדוק ויסווג את המציעים לתחום הרלוונטי לעיסוקם, בהתאם    , "(צוות הבדיקה)"  המכון 

 .לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם 

בתנאי הסף, וכן את יכולות המציע, ניסיונו ושביעות רצונו של    ת המציעצוות הבדיקה יבחן עמיד .8.2
על ידי המציע, כפי שהם עולים  המכון או גופים אחרים משירותים קודמים שניתנו, אם ניתנו,  

 .  הצעתומנתוני המציע והמסמכים שצירף ל

לפנות לאנשי הקשר מטעם הלקוחות    המכון יהיה רשאיבמסגרת בחינת עמידת המציע בתנאי הסף   .8.3
על העבודות  בוצעו  במסגרתם- עבורם  והכלול  המציע  תצהירי  את  לאשש  מנת  על  המציע,  , ידי 

דעת מלקוח חוות  לקבל  מנת  על  בהצעתולרבות  שפורטו  המציע  ובמקרה  ות  האמור,  . במסגרת 
המכון  היה  י,  המכוןידי המציע, נצבר בגין עבודות שבוצעו עבור  -שהניסיון הרלוונטי, כפי שהוצג על

תפקידים   בעלי  באמצעות  כאמור,  במסגרתם  הכלול  והמידע  המציע  תצהירי  את  לאשש  רשאי 
ידע, מסמכים ו/או אישורים שנצברו/מצויים  וכן באמצעות מידע ארגוני ומקצועי, לרבות מבמכון  

 .בקשר לכךהמכון בחזקת 
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בחינת   .8.4 צוות הבדיקה  ההצעותבמסגרת  לשיקול  יהיה  ,  נדרשת בהתאם  בדיקה  כל  לערוך  רשאי 
ממליצים שפרטיהם  פנות לשקיבל או מקבל שירותים מהמציע וכן ל   לקוח דעתו, וכן לפנות לכל  

המכון יהיה רשאי  צורפו על ידי המציע, לצורך קבלת המלצות. כחלק מתהליך בחירת היועצים,  
 . ו/או מי מטעמו  מציעאת ה לראיין 

 .  לוועדת המכרזים של המכון מאגרבמציעים  הכללת צוות הבדיקה יעביר את המלצתו בעניין  .8.5

יועץ  המכון יהיה רשאי שלא לכלול  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון על פי ההזמנה,   .8.6
רצון מתפקוד המציע שביעות  חוסר  קיים  לפיהן  בגינו המלצות  מי  ו/או    במאגר, אשר התקבלו 

וזאת  איון, אם התקיים,  י במהלך הרו/או מי מטעמו  בשל התרשמות שלילית מהמציע  מטעמו ו/או  
 דעתו הבלעדי.   על פי שיקול

המלא והבלעדי,  ו  פי שיקול דעת-לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכול על  זכותו על    שומר   המכון  .8.7
מטעמו   מי  ו/או  המציע  הזמנת  של  בדרך  ו/או  למכוןלרבות  הבהרות  לקבלת  בבקשה   ,

להורות/להודיע על הסרת/ביטול הסתייגויות ו/או להורות על השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או  
ובכלל האמור, בקשר  מידע, מכל מין וסוג, הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם תנאי הסף  

מכל מין וסוג שהם ומכל    עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם,
כל  .  ובהתאם לשאר הוראות הדין  מכון סיבה שהיא, והכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות ל

ותצורף להצעה יחד עם פניית    תוכאמור תיחשב כחלק מהצעהמכון  תשובה שיגיש המציע לפניית  
 רה לה.למציע, ותקבל עדיפות על מסמכים רלוונטיים אחרים בהצעה העומדים בסתי  מכוןה

במאגר .8.8 להיכלל  מציעים  בקשות  בהוספת/דחיית  ובלעדי  מוחלט  דעת  שיקול  למכון  כי    .מובהר 
  על המכון יודיע למציע על דחייתו וימסור לו את הנימוקים להחלטתו. כמו כן יודיע המכון למציע 

 ע לכך.האפשרות להגיש השגה בכתב בתוך תקופה שתיקב

 ך. הודעה על כ ליועץ, תישלח של המכון על ידי ועדת המכרזים במאגריועץ לאחר אישור רישום  .8.9

  היועציםמתוך מאגר  יועץהוראות בדבר אופן התקשרות עם  .9

שוויוני  לחלק את העבודה בין היועצים הרשומים במאגר בדרך של סבב מחזורי  המכון יהיה רשאי   .9.1
תחרותי המכונה "פנייה פרטנית",    הליךבדרך של    או  את מירב היתרונות למכוןאשר יעניק  והוגן  

שאליו  תחום הייעוץ המקצועי  לבהתאם  הרשומים במאגר )כולם או חלקם(,    ליועציםאשר יופנה  
ולכשירות הנדרשת מההכל  ,  סווגו הפנייה  )"סוג שירות/עבודה  בכל    יועץבהתאם לצרכי המכון 

 "(.הפרטנית

לוחות הזמנים  לרבות  ,  ם למכוןהנדרשי  השירותיםותכולת  הפנייה הפרטנית תכלול את תיאור   .9.2
בכל פנייה פרטנית המכון יהיה רשאי להגדיר פרמטרים  .  ם וכל פרט רלוונטי אחד שיידרשלביצוע

  ; תנאי איכות )לרבות ניקוד איכות מזערי(  ;תנאי סףאת מי מאלה:  הכוללים  הזוכה  היועץ  לבחירת  
שירותים  על    המבוססמחיר   נותני  עם  התקשרות  החשכ"ל    חיצונייםתעריפי  יועץ  של  סוג  לכל 

ניסיון ותקופת  השכלה  לבחינת  על  או    בהתאם  המבוסס  מתכונת    אחר  תעריףכל  מחיר  כל  או 
אחרת פאושלית  תשלום  מתכונת  שעות/)לרבות  אליהםתקרת  ביחס  הנחה  או    היועץ זמינות    ;( 

 .  השירותיםמתן בקשר עם אחר וכן כל מידע רלוונטי  ;מתן השירותיםל

שלא על    יועץהמכון יהיה רשאי לקבוע מגבלות נוספות להשתתפות בפנייה הפרטנית ו/או לבחירת   .9.3
פי הליך כאמור, לדוגמה בשל ניגודי עניינים. כמו כן, המכון יהיה רשאי לקבוע מגבלת עומסים  

  מסוים בתחום יועץ    וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתת את כל העבודות  ליועציםבחלוקת העבודות  
 וכיו"ב. העבודות/השירותים הנדרשים למכון  אחד, בשים לב לצרכי המכון, לזיקה בין  ליועץ

המכון יקבע בכל פניה פרטנית את אופן המענה לפנייה והמסמכים שיש לצרף במסגרתה וכן את   .9.4
היועץ יידרש לצרף לפנייה הפרטנית ו/או כתנאי  כך לדוגמה,  הפרמטרים לשקלול ההצעה הזוכה.  

ערבות ביצוע, אישורי ביטוח, אישורים על פי חוק עסקאות גופים  את מי מאלה:  להתקשרות עימו  
רישיונות ותעודות על שם היועץ בתחום הייעוץ הרלוונטי, תעודות המעידות על השכלת    ,ציבוריים

בנוסף, המכון יהיה רשאי    .היועץ, קורות חיים, פירוט עבודות/שירותים/פרויקטים קודמים וכיו"ב
הרלוונטי לסוג    לחוזה  במסגרת כל פניה פרטנית/ללא פניה פרטנית לצרף מסמך תנאים מיוחדים

ויהווה חלק  השירותים   ועניין  הספציפי אותו יעניק היועץ. מסמך זה יחייב את היועץ לכל דבר 
 .  מהסכם ההתקשרותבלתי נפרד 

התנות או לשקול בחירה של יועץ לביצוע עבודות במתכונת האמורה לעיל, בעניינים  המכון רשאי ל  .9.5
  , הייחודי  וניסיונו  היועץכישורי  נוספים הכוללים בין היתר את מי מאלה: היקף העבודה הנדרשת,  
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הפרטניות/העבודות שבוצעו ליועץ    מספר הפניותוטיב  סיווגו של היועץ בתחום הייעוץ הרלוונטי,  
זכה בהן  הפניות  מספר  כל  יועץ    ביצע/מסוים,  על  המוטל  העבודות  עומס  כל  כן  ו  יועץמסוים, 

במסגרת יישום זכויותיו של המכון על פי סעיף    השיקולים אשר יקנו את מירב היתרונות למכון.
חלק   עבור  רק  הפרטנית  הפנייה  הליכי  את  לנהל  אף  רשאי  המכון  יהיה  לעיל,  מהיועצים  זה 

 .   לצורך מתן השירותיםהמסווגים שהנם בעלי הכשירות או ההתאמה הרלוונטית ביותר  

במאג .9.6 שיכללו  מהיועצים  מי  עם  להתקשר  מתחייב  אינו  המכון  כי  להזמין  מובהר  ו/או  ר 
 בהיקף כל שהוא, אם בכלל, ולא תהיה ליועצים כל טענה כלפי המכון בעניין זה.   שירות/עבודה

עוד מובהר כי אין בהימצאות יועץ במאגר, כתנאי מחייב למכון לפנות אליו בפנייה פרטנית ואין   .9.7
ינם כלולים  בקיומו של המאגר כדי למנוע מהמכון לקיים הליך פנייה נוסף ומקביל ליועצים שא 

 במאגר לצורך קבלת הצעות, והכל בכפוף לאישור ועדת המכרזים של המכון לכך. 

במאגר    שסווגיועץ  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון, יהיה המכון רשאי להתקשר עם   .9.8
הוראת שינויים חוזית או   בנסיבות בהן המכון החליט לממש  גם  פנייה פרטנית,  הליך  אף ללא 

קיימת זיקה של ממש בין  אשר בנסיבות העניין או על פי דין,  ת קיימת עם יועץ  להרחיב התקשרו 
השירותים שהעניק זה מכבר לבין אלה העתידים להינתן, כך שקיימות תועלות משמעותיות לכך  
שהוא ימשיך ויעניק את תכולות השירותים העוקבת, כגון: חסכון ומגבלות לוח זמנים, תקציב,  

ותים וכיו"ב. התמורה במקרה של התקשרות ללא פנייה פרטנית תקבע  קשר אינהרנטי בין השיר
 על ידי המכון. 

  הוראות נוספות  .10

, לבטל  ליועץהבלעדי ומכל סיבה שהיא, שנימוקיה ימסרו    ו, על פי שיקול דעתהמכון יהיה רשאי .10.1
בהודעה  וזאת    היועץשיחתם עם  הסכם  ו/או לצמצם את היקף הפנייה הפרטנית ו/או לבטל את ה 

 .  ימים 30מוקדמת של  

ו/או לגרוע  במאגר  של מציע  את הזכות למנוע הכללתו    ולעצמהמכון שומר  מבלי לגרוע מהאמור,   .10.2
 מקרים הבאים:אחד מה, בו/או לא להכריז כזוכה בפנייה פרטנית   שסווג במאגר יועץ 

נותני שירות מטעמו  למכון  .10.2.1 ו/או  ו/או נושאי    ניסיון שלילי שנצבר בעבר עם אותו מציע 
הליך  כל  ו/או  ממכרז  כתוצאה  בעבר  עימו  שנעשתה  בהתקשרות  בו,  בכירים    משרה 

 התקשרות אחר.

 31רעון למציע, אשר לא בוטל או נדחה או נמחק בתוך  יבמקרה של קרות מעשה חדלות פ .10.2.2
מבלי המו  ימים.  מכלליות  חדלות  לגרוע  כמעשה  ייחשב  לכינוס  )א(    ןפירעונח,  צו  מתן 

זמני או מפרק קבוע או מנהל מיוחד או הוגשה בקשה למתן    נכסים ו/או צו למינוי מפרק 
נקיטת צעדים לפי פקודת פשיטת הרגל  )ג(  מרצון    קבלת החלטה על פירוק  (ב)צו כאמור  

 .ל המציענכס מהותי ש  ניתן צו עיקול כנגד)ד(   1980תש"ם , [נוסח חדש]

בו, הורשע בפס"ד   שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה בכיריםההמציע ו/או מי מנותני  .10.2.3
הוגש כנגדו כתב אישום בגין ביצוע  בגין רשלנות מקצועית ו/או  בביצוע עבירה פלילית ו/או  

 . ו/או בגין רשלנות מקצועית  עבירה פלילית

מנותני שירות מטעמו ו/או מי מנושאי משרה המציע ו/או מי מהמועמדים מטעמו ו/או מי   .10.2.4
בו, הורשע בפס"ד בגין רשלנות מקצועית ו/או הוגש כנגדו כתב אישום/תביעה   בכירים

 מקצועית.   בגין רשלנות

   .מצוי בניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים היועץ .10.2.5

יחול אצלו בקשר  כל שינוי שלמכון במיידי על  מתחייב להודיע  הוא  רשום במאגר    היועץכל עוד   .10.3
בלי לגרוע  מ  במאגר.הצעתו להיכלל שהגיש במסגרת  כיו"בלאיזה מהמסמכים, הנתונים, המידע ו

נקבעו על    מכלליות האמור, בכל עת וכל עוד הוא רשום במאגר עליו לעמוד בתנאי הסף כפי שהם
למכון    הודיעמתחייב ל  היועץ.  הן במסגרת ההזמנה והן בכל פנייה פרטנית )ככל שנקבעו(  ידי המכון

 . האמורים  באופן מיידי על כל שינוי שיחול אצלו בקשר לתנאי הסף

מהמאגר    הבלעדי לבטל את המאגר ו/או לגרועו  תהיה הזכות בכל עת, בהתאם לשיקול דעת למכון   .10.4
בשל    יועץאשר ימצא כי לא היה מקום להכללתו במאגר מלכתחילה ו/או לגרוע מהמאגר    יועץ 

עמידה  -בשל איבשל אי הגשת מענה לפנייה הפרטנית ו/או  עימו ו/או  המכון  ניסיון שלילי נצבר של  
   עילה אחרת שבדין. באיזה מהוראות הזמנה זו ו/או בשל
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כי   .10.5 ו/או  למען הסר ספק מובהר  זו  אי התאמה בין האמור  בכל מקרה של סתירה  לבין  בהזמנה 
ההזמנה לרבות החוזה ו/או מסמך תנאים מיוחדים    בנספחיהמפורטים  סעיפים אחרים  האמור ב

  המסווגים ההוראות המחמירות מבניהן כלפי   היועצים, יחולו על  )ככל שיצורף לפנייה הפרטנית(
 . היועצים המסווגים

    

 בברכה,    

 המכון הלאומי למצוינות בספורט מכון וינגייט            
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 להצטרפות למאגר  ת בקשופרטי מציע טופס  –נספח א'  

    רשימת תחומי הייעוץ .1

 

 כישורים תחום
 יועצי המחלקה לספורט הישגי

 ,וטיפוח כשרונות בספורט השגייטורניועץ איתור,

יועץ המתמחה בניהול פרויקטים בתחום 
הספורט, בעלי ניסיון באיתור וטיפוח 

כשרונות בספורט ההישגי, ניסיון 
כספורטאי תחרותי, ניסיון באימון בספורט  

 התחרותי

 יועצי מטה

 ניהול ופיקוח על פרוייקטים בתחום הבינוי  יועצים בתחום פיקוח עבודות בינוי  

 אדריכל/מעצב פנים/גרפיקאי מרכזי מבקרים/מתכנן  מוזיאונים 

 יועצים בתחום איתור מיון והשמת עובדים ומנהלים   

ניהול תהליכי איתור מיון והשמת עובדים 
ומנהלים,  לארגונים גדולים במגזר 

הציבורי, בתחומי השירותים והאקדמיה. 
 יתרון ליכולת במתן שירותי אבחון. 

 יועצים בתחום יועץ השקעות/מנהל תיקי השקעות  
ניסיון בעבודה עם ארגונים ציבוריים 

 ומלכ"רים 

 יועצים בתחום עיצוב פנים  

בעלי תעודה ממוסד להשכלה גבוה, 
מוכחים בעיצוב מתקנים  פרוייקטים

 מוסדיים בתחום הספורט, פנאי והסעדה 

 הסמכה בתחום האגרונומיה  יועצים בתחום אגרונומיה   

 הסמכה כמודד קרקע יועצים בתחום מדידות קרקע 

 ניהול תהליך תחרותי, וקולות קוראים יועצים בתחום פיקוח ובקרת פרוייקטים, וניהול תהליכים תחרותיים   
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 פרטי המציע  .2

 פרטי המציע 

 תחום הייעוץ 

  1  בהתאם לטבלה בסעיף   אחדיעוץ  יש לציין תחום  ]
למעט בנסיבות בהן ניתן למציע אישור בכתב    ,לעיל 

 מהמכון להגיש הצעה ליותר מתחום יעוץ אחד[ 

 

    המציעשם 

  ( עוסק מורשה/תאגיד) המציע סוג 

  המציע )ח.פ./ע.מ.( מספר  

  כתובת 

  טלפון מס' 

  מס' פקס

  מטעם המציע מורשי חתימהשמות 

 איש הקשר המוסמך מטעם המציע  

  מלא שם 

  תפקיד איש הקשר אצל המציע 

  טלפון נייד  'מס

  דוא"ל 
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 תנאי ההזמנה  אישור  – נספח ב' 

 הצהרת המציע  .1

, כי עלי לומר את האמת  תילאחר שהוזהר  ' ___________ , נושא ת.ז. מס   מ  הח"י אנ
 כדלקמן: ,היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתבאכן אעשה וכי אם לא 

1.1. "( זה במסגרת הצעת _____________  עושה תצהירי  לנקוב בשמו המלא של  "(  המציע אני  ]*יש 
המכון הלאומי  של    יועציםלהיכלל במאגר    להזמנה,  כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות[  המציע

 . למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

באני   .1.2  ___________ כ  על  מציעמשמש  לחתום  היותי מורשה  ומכוח  בשמו  זה  ונותן תצהירי   ,
 . מציעהצהרה זו בשם ה

את   .1.3 בקפידה  קראנו  כי  המציע  בשם  מאשר  ונספחיו  ההזמנהמסמכי  כל  אני  החוזה  וכי    לרבות 
ה שקללנו,   את  והבנו  והנסיבות,  למדנו  התנאים  הדרישות,  כל  את  בקפידה  ובדקנו  בהם,  אמור 

)לרבות את    הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעת המציע או על אספקת השירותים 
בין   העבודות  חלוקת  במאגר(  היועציםאופן  טענה  הכלולים  כל  על  מראש  מוותר  המציע  וכי   ,

באי אי -שעילתה  או  תנא- ידיעה  דרישות,  של  ומשפטיים,  הבנה  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  ים 
 העשויים להשפיע על הצעת המציע או על מתן השירותים.

משום מצג ו/או הבטחה כי  סיווגו למאגר מושא ההזמנה  לא יהיה באני מאשר כי ידוע למציע ש .1.4
כי  למציע  עוד ידוע    .בכלל ו/או בהיקף מינימלי כלשהו  ו/או עבודות  שירותיםמהמציע  זמין  י  המכון

)אם בכלל(, תיקבע בכל התקשרות פרטנית בהתאם    המציע התמורה עבור השירותים שיוזמנו מ 
 .  והחוזה למפורט בהזמנה

נועד לצרכי המחשה בלבד ואין    ההזמנה,מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת אני מאשר כי כל   .1.5
, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה  המכוןת ו/או מצג כלשהו מצד לראות בו משום התחייבו

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע  המכון  במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על  
 .    ההזמנההמפורטות במסמכי   המציע  מהתחייבויות

נוסף שיידרש על ידי המכון  כל מסמך רלוונטי  , על  המכוןמתחייב לחתום במועד שיקבע על ידי  אני   .1.6
זו    כי התחייבות  למציע. ידוע  ו/או מפרט שירותים/עבודות  לרבות מסמך תנאים מיוחדים לחוזה

למסמך התנאים  לרבות  לכל דבר ועניין  המסמכים שיחתמו על ידו  מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן  
   .שיכול ויצורף בכל התקשרות פרטניתוכל מסמך אחר המיוחדים 

כי התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה מוסכמים על המציע,אני   .1.7 לרבות    מאשר בשם המציע 
לעת מעת  בהם  שנערכו  שינויים  ו/או  כולם  עדכונים  והעתידים  את    בכתב  להוות  התנאים  יחד 

במאגר ואנלהיכלל  את    י,  עלכולל  חתומים  כשהם  ההזמנה  המציע- מסמכי  מהצעתו   ידי    כחלק 
 . להיכלל במאגר

,  ם המציעידי האורגנים המוסמכים מטע- אושרה כדין על  המציע   כי הצעת  מציעבשם ה  מאשר  יאנ .1.8
ובביצוע   ההצעה  בהגשת  אין  במאגר  שהצעת  במקרה)העבודות  וכי  להיכלל  תבחר  כדי  המציע   )

אחרים    תלגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבו
- "חמ, תשהתחרות הכלכליתרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק  צד להם או של כל דין ל  המציע אשר  
1988  . 

המציע לכל עניין הנוגע  בנספח זה מוסמך מטעם    כי איש הקשר המפורטבשם המציע  מאשר    אני .1.9
מטעלמאגר המוסמך  הגורם  הוא  וכי  המציע  ,  או  למכון  לפנות  ם  הודעות  ולקבל  המציע  בשם 
 המציע או עבורו. םבש הנחיות
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 מסמכיםצירוף  .2

 המסמך צורף במסגרת ההצעה[: אם   ✓]יש לסמן  המסמכים הבאים המציע כוללת את   הצעת

 המסמכים המצורפים

 עוסק מורשה  תעודת או  )לרבות תעודות על שינוי שם, אם רלוונטי(התאגדות של המציע העתק תעודת   ☐ 

   טופס פרטי מציע ובקשת להצטרפות למאגר  – 'א נספח  ☐ 

 ]טופס זה[  הזמנהאישור תנאי ה   – 'בנספח  ☐ 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  – 'גנספח  ☐ 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים בתוקף על שם המציע אישורים ☐ 

 המציע  ניסיוןהמציע בדבר  תצהיר  – 'דנספח  ☐ 

 להיכלל במאגר הזמנה   ☐ 

 במקום המיועד לכך[ ]חתומים  פרסם(אם )שפרסם המכון  מסמכי ההבהרה   ☐ 

   הסכם ההתקשרות  – ' הנספח  ☐ 

 פרופיל המציע    ☐ 

במסמכים/בנתונים   .3 רואים  המקוונתאנו  ההצעות  לתיבת  שצרפנו  המושחר  בהעתק  סוד    שהשחרנו 
 . חסוימסחרי/מקצועי של המציע ומבקשים להכיר בו כמידע  

 מצהירים כי זהו שמנו ותוכן תצהירינו אמת. אנו .4

 

   

 
 תאריך 

 
 חתימת וחותמת עו"ד 

לחתום   מוסמכים  המצהירים  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  הזמנהבשם המציע ולחייבו לצורך ה

  ידי-עלכמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהירים הוזהרו  
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
על   בפני  חתמו  כאמור,  שהוזהרו  ולאחר  כן,  יעשו  לא  אם 

 תצהיר זה.

 
 תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ים וחותמת המציע
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 1976 -  תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – ' גנספח 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר    , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   .1
 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

לנקוב בשמו המלא של המציע כפי ]*יש  "(המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )" .2
המכון הלאומי למצוינות בספורט על  של    יועציםלהיכלל במאגר  הזמנה  ל,  הוא מופיע בתעודת ההתאגדות[

 . שם אורד צ'ארלס וינגייט

ונותן תצהירי זה מכוח היותי  ]*יש לנקוב בתפקיד אותו ממלא המצהיר[  הנני משמש כ___________ במציע   .3
 מטעמו, ומכוח היכרותי את העובדות מושא התצהיר.מורשה לעשות כן 

 :[במקום הרלוונטי    יש לסמן  ]  על הזיקה אליוהמציע וב  אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .4

"( וחוק  חוק עובדים זרים)"   1991-( עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי )   ❑
 "(.  חוק שכר מינימום)" 1987-התשמ"זשכר מינימום, 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

הפירוט דלהלן, ונכון    ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 . 1976-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –" בעל זיקה" -  " והורשעזה: "ף לצורך סעי

 ' מס
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

   :[במקום הרלוונטי  יש לסמן ] אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  .5

לא  (  "חוק שוויון זכויות" )  1998-תשנ"ח ויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שו   9הוראות סעיף    ❑
 על המציע.    חלות

ובמידה והוא מעסיק יותר מ  על המציע והוא מקיים אותן,    חלות לחוק שוויון זכויות    9הוראות סעיף    ❑
( כי יפנה  iהמציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )  עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,  100  –

  9חובותיו לפי סעיף  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום  
כי פנה בעבר     (ii); או לחילופין  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  –ובמידת הצורך    לחוק שוויון זכויות

  9פי סעיף  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו ל 
 מנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן.  לעיל, קיבל מ (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיק זה:  " 5סעיף לצורך 

זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה    5  המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף
 האחרון להגשת ההצעות.   ימים מהמועד   30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

מוסמך   המצהיר  כי  בחתימתי,  מאשר  הריני 
 .  ההזמנהלחתום בשם המציע ולחייבו לצורך  

המצהיר   כי  בחתימתי,  מאשר  הנני  כן,  כמו 
הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
כן,   יעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים 
ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר  

 זה.

 תאריך  
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 המציע דבר ניסיון בתצהיר המציע  – ' דנספח 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא  
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

( ומוסמך  "המציע"______________ )אני מנהל/ת של _______________________ מספר תאגיד  .1
כחלק   זה  תצהיר  ליתן  הצעה  מטעמו  במאגר  הזמנה  ל מהגשת  הלאומי  של  היועצים  להיכלל  המכון 

 . למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 תנאי סף  .2

כי   במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע העניק שירותים  אני מצהיר, 
   .בתחום הייעוץ הרלוונטי אליו הוא מגיש את הצעתו , וזאתגוף ציבורי בשני פרויקטים לפחותעבור 

באתר היחידה  מפורט  כ  1998-, תשנ"ח גוף הכפוף לחוק חופש המידע  –"  ציבורי  גוףלצורך סעיף זה: "
 .managers-https://foi.gov.il/he/officeמשרד המשפטים: הממשלתית לחופש המידע של 

 :הלהוכחת ההצהר  נתונים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היה רשאי שלא לערוך פנייה להשלמות בגין מידע שהתקבל לצורך עמידה בתנאי הסף. לפיכך, על  י   המכון  .3
 המציעים לכלול בהצעתם את כל המידע הרלוונטי והנתונים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.  

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע  
 .  ההזמנה ולחייבו לצורך 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר  
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  

 

 

 ]יושלם על ידי המציע[תחום יעוץ ___________________ 

 שם הלקוח  ' מס

 [ ]המציע יפרט 

 גוף ציבורי

יקיף  ]המציע 
 בעיגול[ 

תקופת מתן  
 השירותים  

 [ חודש ושנה]

 תיאור השירותים  

 [ ]המציע יפרט 

מטעם  איש קשר פרטי 
 הלקוח 

  ,תפקיד,  קשר  איש שם]
 נייד ודוא"ל[ 

 ות המלצ

  במקום  √סמן ]יש ל 
ככל  המיועד, 

 רלוונטי[ו

 כן / לא    .1
מועד תחילת מתן  

 השירותים 

 ____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים 

 ____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

__ ____________ ____ 

 תפקיד בלקוח 

_________ __ _______ 

 טלפון נייד מס' 

 ___________ __ _____ 

 כתובת דוא"ל 

 _______________ ___ 

המלצה      מצורפת 
 בכתב מטעם הלקוח 

 

 

 כן / לא    .2
מועד תחילת מתן  

 השירותים 

 ____/____ 

 [ ושנה  חודש]

מועד סיום מתן  
 השירותים 

 ____/____ 

 [ ושנה  חודש]

 

 מלא  שם

__ ____________ ____ 

 תפקיד בלקוח 

_________ __ _______ 

 מס' טלפון נייד 

 ___________ __ _____ 

 כתובת דוא"ל 

 _______________ ___ 

  מצורפת המלצה 
 מטעם הלקוח   בכתב

המציע רשאי לצרף טבלה חילופית )ובמסגרתה להוסיף שורות( כשהיא ערוכה בדיוק בהתאם לטבלה דלעיל. בנסיבות האמורות המציע  
 תצהיר זה. ממצהיר כי הטבלה החילופית מהווה חלק בלתי נפרד 

https://foi.gov.il/he/office-managers
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 הסכם התקשרות –'  הנספח 

 שנערך ונחתם ביום ____ לחודש ______, שנת ___________ 

 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  בין:
 2017- פי חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, התשע"ז-תאגיד שהוקם על  
 42902וינגייט, נתניה  מכון   

 ; מצד אחד       ("המכון ו/או " "מכון וינגייט)"   

 

 _________________  : ובין
 ח.פ ______________/ ע.מ. __________  

 ________   –שכתובתו 
 ; מצד שני                        "(היועץ)" 

 

"  ההזמנה )"   והצעתו של היועץ נבחרה להיכלל במאגרוהמכון פרסם הזמנה להיכלל במאגר יועצים של המכון   הואיל:
     ;(המאגר"" -ו 

עם   :הואילו להתקשר  מעוניין  פנייה    יועץהוהמכון  של  הליך  היועץ/ללא  זכה  במסגרתה  הפרטנית  לפנייה  בהתאם 
הפנייה  ")  ]יושלם על ידי המכון[  __ __ __ ייעוץ בתחום ______שירותי    מכוןל  פרטנית, על מנת שהיועץ יעניק

 ;"( השירותים " -" ו  הפרטנית

מעוניין   :והואיל כמפורט  להעניק  והיועץ  השירותים,  את  למאגרלמכון  הפנייהבהזמנה  שנערכה(   ,  )ככל    הפרטנית 
 בהסכם זה על נספחיו; ו

בזאת  מצהירוהיועץ    :והואיל כי  ומתחייב  ומתמחהוא  ,  הוא  השירותים  מתןב  העוסק  כי  וכן  הניסיון,בעל  ,    הידע, 
האישורים,   האמצעים,  המשאבים,  הכישורים,  המקצועית,  וההיתרים    הרישיונותההסמכות,  המיומנות 

   ;םובמועד םבמלוא  שירותיםה מתןלצורך )לרבות על פי הוראות כל דין(, ההסכם על פי הנדרשים 

 אשר על כן הוצהר, הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן:

 פרשנות ו מבוא .1

ונספחי  .1.1 , לרבות ההזמנה למאגר, הפנייה הפרטנית  , המוזכרים או שיצורפו בעתידוהמבוא להסכם זה 
  " ההסכם"יחדיו:  )   הסכם זהחלק בלתי נפרד ממהווים    ,על ידי המכון  שיצורףמסמך  )ככל שנערכה( וכל  

 (. "החוזהו/או "

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

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

 . והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת –בהסכם זה: הזכר גם נקבה במשמע, היחיד גם רבים במשמע  .1.4

איו/מקרה של סתירה  בכל   .1.5 דו משמעות    התאמה-או  יהיה  ההסכם  המסמכים המהווים אתבין  ו/או   ,
 ניהן.  מב היועץ  על  המחמירה הנה המכון הבלעדי של ו  אשר על פי שיקול דעתמחויב להוראה היועץ 

כלשהו משמעה    ו/או תעריף  מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח .1.6
 כפי שיהיה קיים באותו מועד.   ו/או תעריף ה לנוסח המעודכן ביותר של הנספחהפניי

 ייצוג .2

 המכון נציג  .2.1

כוח   .2.1.1 החוזההמכון  בא  ותשתיות  סמנכ"ל  הוא  ,  לצרכי  תפעול  סמנכ"ל  ו/או  מי  כספים  ו/או 
 "(.המכוןנציג )" בכתב  םשיוסמך על יד
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את כל המידע,    ועניין, ולהעמיד לרשות , בכל עת ובכל  המכוןנציג  מתחייב לשתף פעולה עם    היועץ .2.1.2
יהיה כל תוקף לפניה  ווהנחיותי  והנתונים והמסמכים על פי דרישותי  יובהר, כי לא  . בהתאם 

שאינו   מטעמוהמכון  נציג  לגורם  שהוסמך  מי  ו/או  העניין  ,  הרלוונטי  או  לפי  לאישוריו  או 
 הנחיותיו של גורם כאמור. 

רשאים  המכון    ינציג נוספים.    נציגים   וו/או להוסיף עלי  ו נציגרשאי להחליף, מעת לעת, את  המכון   .2.1.3
 לפעול על ידי אחרים שיימצאו מתאימים לאותו עניין. 

 היועץ  נציג .2.2

עבור  היועץ   .2.2.1 בפועל  השירותים  את  באמצעות  המכוןיעניק  תפקיד  ,  הידע,  הנו  אשר  בעל  בעל 
המקצועי הכישורים,   והניסיון  כל    היכולת  בעל  הרישיונווכן  ההרשאות,  ההיתרים,  תיתר   ,

  "(.יועץנציג ה)"לביצוע השירותים  על פי הוראות החוזהוהאישורים הנדרשים  ההסמכות 

ויהיה אחראי לביצוע השירותים  למכון    יועץישמש איש קשר ומתאם בלעדי בין ההיועץ  נציג   .2.2.2
  הנקובות בחוזה וכן כל פעולה אחרת  בויות וכמו כן ידאג ליישם את כל יתר המטלות וההתחיי

על פי החוזה, במלואן    יועץביצוע והשלמת כל התחייבויות הככל הדרוש לצורך  ו/או נוספת, הכול  
 ובמועדן.  

  למכון  ויימסר,  דוא"לוכתובת ה, הנייד  הטלפון  פרמס , לרבות  יועץפרטי ההתקשרות עם נציג ה  .2.2.3
   .המכוןויתעדכנו בהודעה מראש ובכתב לנציג   במועד החתימה על החוזה

כי ה .2.2.4 ה  יועץלמען הסר ספק מובהר,  נציג  יהיה רשאי להחליף את  ללא אישור מראש    יועץלא 
נציג ה מכון  ובכתב של ה ניסיון    יועץובכפוף לכך שהמחליף של  בעל  לכל הפחות  יהיו  כאמור, 

ה  לנציג  זהים  וזאת מבלי שהחלפה כאמור  יועץוכשירות  ו/או    המוחלף,  לדחייה  עילה  תהווה 
מוותר    יועץעל פי החוזה, וה יועץלאיחור ו/או לגריעה ו/או לפגיעה אחרת בביצוע התחייבויות ה

 בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

ה'(. מבלי לגרוע    –א'  במהלך שעות העבודה המקובלות )ימים  המכון  יהיה זמין עבור  יועץנציג ה  .2.2.5
,  המכוןבמקום ובמועד אשר יקבע בתאום עם נציג    יועץמכלליות האמור לעיל, יתייצב נציג ה 

עניין  כל  השירותים או לצורך עדכון ו/או דיווח ו/או ביצוע של  מתן  לכל צורך  המכון  בכל אתרי  
 ים.  רותיממתן השמתפקידו ו/או הנוגע ו/או הנובע 

הבלעדי ומטעמים סבירים, את   וכות לדרוש, בכל עת, לפי שיקול דעתאת הז  ושומר לעצמהמכון   .2.2.6
  יועץנציג ה מתחייב להחליף את    יועץ . ה יום  14, בהודעה מוקדמת של  יועץנציג ה החלפתו של  

בכתב, בסמוך לאחר קבלת הדרישה כאמור,  המכון  יאושר על ידי  ר  ש אאחר    יועץנציג המטעמו ב
ומבלי שיהיה באמור על מנת לגרום   ו/או תביעה בקשר לכך  טענה  כל  לו  וזאת מבלי שתהיה 

 "(.  החלופי יועץנציג ה)" השירותיםלדחיית לוח הזמנים להשלמת 

ניסיון    יועץנציג ה  .2.2.7 נשוא    שירותיםמסוג ה  בביצוע שירותיםהחלופי יהיה מיומן, מקצועי ובעל 
)ככל    , כפי שאלה הוגדרויועץנציג ה וכן יעמוד בכל הסטנדרטים של    ו/או הפנייה הפרטנית   חוזהה

, יבצע  יועץנציג הבאחריות לכך ש  אייש  יועץ. הו/או בכל מסמך אחר שהוגדרו( בפנייה הפרטנית 
החלופי לבצע את תפקידו כנדרש    יועץנציג ההחלופי, באופן שבו יוכל  יועץחפיפה מלאה לנציג ה

תאם להוראות החוזה, מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת לגרום לכל עיכוב ו/או פגם  בה
קצוב  יובמגבלת התקופה אותה    השירותים. החפיפה תבוצע תוך כדי ביצוע  שירותיםו/או ליקוי ב

 .   המכוןלשם כך 

 הצהרות והתחייבויות היועץ  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:   היועץ

הוא חברה פרטית המאוגדת כדין לפי דיני מדינת ישראל או אם היועץ אינו מאוגד, הוא עוסק מורשה,  כי   .3.1
נגדו   ננקטה  נגדו    –ולא  להינקט  עתידה  לא  גם  ידיעתו  תוצאתה    –ולמיטב  או  שמטרתה  פעולה  כל 

 או תוצאה דומה אחרת.  /מחיקת והאפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, 

אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו, להתקשרותו בהסכם  כי   .3.2
 זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו.  

לשם מתן  כי   .3.3 הפיננסית הדרושים  והאיתנות  כוח האדם המיומן, האמצעים הטכניים  הידע,  בעל  הוא 
 השירותים ולביצוע מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה.  
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הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין, או הסכם, לניהול פעילותו העסקית  כי   .3.4
תחייבויותיו על פי ההסכם. היועץ יודיע למכון באופן מידי על כל  בכלל, לרבות מתן השירותים וביצוע ה

 שינוי, ביטול או התניה של כל היתר או רישיון או אישור או הסכם כאמור. 

הוא מסכים כי התמורה, כהגדרתה להלן, תהווה את התמורה הבלעדית לה יהיה זכאי בגין ביצוע  כי   .3.5
 י התמורה האמורה מהווה תמורה ראויה עבור ביצועם.   שירותי הייעוץ, וכי על יסוד בדיקותיו שוכנע כ 

הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במקצועיות, באיכות גבוהה, ביושר ובנאמנות, כמיטב  כי   .3.6
יכולתו וישקיע את מירב המאמצים, תוך ניצול מלוא מיומנותו, מומחיותו, כישוריו וכוח האדם העומד  

טובתו המרבית של המכון ותוך שמירת האינטרסים המסחריים של  לרשותו והכל במטרה להבטיח את  
 המכון. 

כל  כי   .3.7 את  בחן  וכי  השירותים,  למתן  בקשר  שביקש  וההבהרות  ההסברים  המידע,  כל  את  קיבל  הוא 
העסקית   הסביבה  לרבות  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ביצוע  על  להשפיע  העשויים  הגורמים 

 הכל כמפורט בהסכם זה על נספחיו.  והטכנולוגית בה יינתנו השירותים, 

ודרישותיכי   .3.8 המכון  צרכי  את  הבין  אחת  והוא  כל  של  הביצוע  אפשרות  את  והעריך  בעיון  בדק   ,
בתמורה   הזמנים,  בלוחות  עמידה  לרבות  ביצוען,  כי  מניח,  והוא  זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו 

א לספק  בכוחו  וכי  ומעשי  אפשרי  הוא  ובאיכות,  זה  בהסכם  לצרכי  המפורטת  בהתאם  השירותים,  ת 
 המכון.  

וכן  כי   .3.9 דין,  לכל  יהיו בהתאם  זה  בהתאם להסכם  למכון  שיספק  שהשירותים  כך  לפעול  הוא מתחייב 
 בהתאם לחובת הסודיות המוטלת על היועץ או מי מטעמו כמפורט להלן.  

וכל על כל תביעה  אין ולא תהינה לו טענות, והוא מוותר על כל טענה, בדבר פגם, אי התאמה או טעות,  כי   .3.10
או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם התקשרותו בהסכם זה או אי ידיעה או אי הבנה של פרט  

 הסכם זה. מושא  הקשור בהסכם זה או במתן השירותים 

השירותיםכי   .3.11 לטיב  אחראי  יהיה  השירותים  הוא  במסגרת  המכון  עבור  שיערוך  אם  והתוצרים  בין   ,
על ידו באופן ישיר ובין אם ניתנו על ידי עובדיו, יועציו, שלוחיו או מי מטעמו. היועץ מתחייב    נערכו/ניתנו

ביחס   הרלבנטיים  והניסיון  הידע  המומחיות,  בעלי  מטעמו,  שירותים  נותני  עם  להתקשר  או  להעסיק 
הוראות   זה  הסלשירותים.  של  כם  מטעמו  והעובדים  השירותים  נותני  על  המחויבים  בשינויים  יחולו 

היועץ, והכל לפי העניין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהצהרותיו והתחייבויותיו )על פי הסכם זה או  
 הדין( של היועץ.  

מעת    ון המכשינתנו על ידי  להנחיות  להוראות הסכם זה ויספק למכון את השירותים בהתאם  הוא  כי   .3.12
 .  לעת

ידוע לו שהמכון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את היקף השירותים ובהתאם לכך להרחיב  כי   .3.13
או לצמצם את היקף השירותים על פי הסכם זה. היועץ מסכים ויודע שעדכון כאמור עשוי להשפיע על  

המכון   לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ומהותם.  תוכנם  השירותים,  להזמנת  היקף  מתחייב  אינו 
 שירותים בהיקף כלשהוא, והיועץ מוותר על כל דרישה או טענה בקשר עם היקף השירותים.  

ימצא במצב של ניגוד    לא  האמור  ובכלל,  המכון  של  האינטרס  את  התואם  באופן  השירותים  את  יבצע  כי .3.14
יתעורר או שניתן    מסגרתועניין ב, ללא דיחוי, על כל  למכוןוכן יפעל על מנת להודיע  המכון  עניינים כלפי  
 באופן סביר, כי עלול להתעורר ניגוד עניינים כאמור.  ממנויהיה להסיק 

ה השירותים  מביצוע  נפרד  בלתי  כחלקכי   .3.15 יישא  לתמורה    ומבלי בחבות  יועץ  ,  זכאי   שיהיה 
עם    מיןמכל    נוספת לקיים  שהוא,  בתדירות    ישיבותהמכון    נציגוסוג  שוטפים,  ועדכון   בקרה 

ידי    כפי על  ובמשרדי  מכון  השתיקבע  בכלל(  נציגי  המכון)אם  ישתתפו  במסגרתם   , 
תיעוד ודיווח  מכון  ל  וימסורהיועץ    ינהל "(. במסגרת ישיבת העדכון  עדכון  ישיבת)"היועץ    וצוות,  מכוןה

היבטיו השונים, וכן דיווח על כל מידע בקשר עם השירותים והפעילות    עלהשירותים   ביצועאודות    שוטף
 המתבצעת במסגרתם.  

למכון  , להשתתף ולהתלוות  יועץ, כחלק בלתי נפרד מהשירותים, באמצעות נציג היועץויידרש ה  יכול כי   .3.16
ו אורגן  במסגרת השירותים לרבות לעניין זה: עם כל גורם ו/אהמכון  קיים  יבכל ישיבה ו/או פגישה אותה  

ו/או עם רשות מוסמכת ו/או עם כל צד שלישי אחר, ככל הנדרש בקשר עם השירותים ועל  מכון  מוסמך ב
, ובמסגרת האמור אף לבצע כל פעולה ו/או לערוך ולהנפיק כל מידע ו/או מסמך  המכוןפי הוראות נציג  

   ., והכל ללא תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בחוזהו/או דוח אשר יידרש לשם כך
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המכון   .3.17 שינויים  כי  לבצע  רשאי  עבודה  יהא  הפרטנית/הזמנת  בפנייה  המפורטת  להזמין  לתכולה  ו/או 
נכללו   לא  אשר  נוספים  העבודהשירותים  בהזמנת  ו/או  הפרטנית  ו/או  התמורה  .  בפנייה  לשירותים 

שינויים אלו ייקבעו בהסכמה בין הצדדים וככל שניתן באופן יחסי להצעת המחיר שהגיש הספק במסגרת  
 . המענה לפנייה הפרטנית או לתמורה שננקבה במסגרת הזמנת העבודה

 השירותים  תקופת  .4

כל  גר קיים או  כל עוד המא  הזמנות עבודה/החוזה יעמוד בתוקף וניתן יהיה להפיק מכוחו פניות פרטניות  .4.1
תקופת השירותים תקבע על ידי המכון בכל פנייה פרטנית ו/או בכל דרך אחרת  מאגר.  כלול ב  היועץעוד  

 .  "(תקופת השירותים)" לרבות במסגרת הזמנת עבודה

המכון  מובהר .4.2 זה    כי  חוזה  להוראות  ובהתאם  עת  בכל  המאגר  את  לצמצם/לבטל/לרענן  רשאי  יהיה 
דין. כל  הפנייה    יועץוה   במידה  והוראות  תעמוד  עבודה,  הזמנת  לו  שתונפק  או  פרטנית  בפנייה  יזכה 

הפרטנית/הזמנת העבודה בתוקפה לעניין תכולות השירותים הכלולות במסגרתה בלבד, עד לתום תקופת  
המאגר   בהן  בנסיבות  גם  וזאת  העבודה,  הפרטנית/בהזמנת  בפנייה  שנקבעה  השירותים 

שהיועץ  עודכןצומצם/ /בוטל במאגר  או  כלול  הפנייה  לא  את  לבטל  המכון  יחליט  אם  למעט  והכל   ,
 הפרטנית/הזמנת העבודה.  

על פי שיקול דעת המכון יהיה רשאימבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכון על פי הסכם זה,   .4.3   ו , 
הזמנת  /ו/או לצמצם את היקף הפנייה הפרטנית, לבטל  ליועץהבלעדי ומכל סיבה שהיא, שנימוקיה ימסרו  

 .  ימים 30וזאת בהודעה מוקדמת של ו/או לבטל את ההסכם העבודה 

לפי הסכם זה או לפי כל דין, בקרות אחד או יותר מן המקרים    מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המכון, .4.4
 באופן מיידי: הבאים, יהא המכון רשאי לבטל את ההסכם

 בכל מקרה שהיועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית.   .4.4.1

שהיועץ הפר את ההסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה, בתוך  בכל מקרה   .4.4.2
 ימים.  20-פרק הזמן בו נדרש בידי המכון לעשות כן, שלא יפחת מ 

כינוס   .4.4.3 צו  נגדו  הוצא  או  מרצון,  פירוק  על  קיבל החלטה  או שהוא  היועץ,  נגד  פירוק  צו  הוצא 
ו העיקרי, או מונה לו מפרק או מפרק  נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע לרכוש

זמני, או הציע היועץ להגיע להסדר נושים עם נושיו; הכול במקרה שצו, החלטה, מינוי או הצעה  
 ימים ממועד הוצאתם. 30כאמור, לפי העניין, לא בוטלו בתוך  

ונע  הוטל עיקול על רכוש היועץ, כולו או מקצתו, או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש, באופן המ .4.4.4
בתוך   בוטלו  ולא  תוצרי העבודה,  השירותים את  נותן  למנוע מבעד  עלול  ימים, ממועד    30או 

 נקיטתם.  

 , או מי מנושאי המשרה הבכירים בו, הואשם בביצוע עבירה פלילית. היועץ .4.4.5

הפסקת ההתקשרות כאמור, על ידי המכון, לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע למכון על פי ההסכם   .4.5
 או לפי דין. 

ם ביטול ההסכם בגין אחד המצבים המנויים לעיל, יהא המכון פטור מהתחייבויותיו כלפי היועץ על פי  ע .4.6
הסכם זה, לרבות תשלום יתרת התמורה שטרם שולמה, ולמעט תשלומים בגין חלק השירותים שניתן  

מו  בפועל על ידי היועץ. בנוסף, יהא המכון רשאי למסור את מתן השירותים לאחר או להשלימם בעצ
 והיועץ יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה בהקשר זה או להפריע לכך בכל צורה ואופן. 

בין הצדדים לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות    השירותיםלמען הסר ספק מובהר בזאת כי עם סיום   .4.7
ון  במקרה של סיומו בגין הפרה מצד המכון, לא יפסיק היועץ את אספקתם הרציפה של השירותים למכ 

והפרטים בקשר עם מתן  כל הנתונים  לו את  יעביר  וכן  ליועץ  עד לתום התקופה שבגינה המכון שילם 
נציג המכון. עם סיום   היועץ ישמיד כל מידע שיש    השירותים השירותים או סיומם, בהתאם להנחיות 

 ברשותו אודות המכון.
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   התמורה .5

במלואן במועדן ובהתאם להוראות  סכם זה,  תמורת ביצוע השירותים בהתאם להתחייבויות היועץ לפי ה .5.1
בפנייה    בהצעת היועץשננקב  תמורה בהתאם למחיר  כתשלום סופי ומלא,  ישלם המכון ליועץ  ההסכם,  

 .כנגד המצאת חשבונית מס כדיןוזאת ,  בהזמנת עבודה כפי שקבע המכוןו/או  פרטניתה

יגיש היועץ חשבונית למכון בגין השירותים שהעניק לו בחודש שחלף יחד עם    בתום כל חודש קלאנדרי .5.2
מיום אישור החשבונית, ובכפוף    45אסמכתאות מתאימות. המכון ישלם את החשבונית בתנאי שוטף+

   אגף הכספים של המכון.ל ידי לאישור החשבונית ע

יעורו החוקי במועד ביצוע כל  , יתווסף מס ערך מוסף בש ליועץלכל סכום שישולם על חשבון התמורה   .5.3
 תשלום. 

התמורה היא המחיר המלא והסופי תמורת קיום כל התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה, ובכלל זה,  .5.4
 סיבה שהיא.  מכל ביצוע השירותים באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם והיא לא תשתנה 

ה לעיל, והיועץ יישא בכל ההוצאות והתשלומים  לא ישולם ליועץ כל תשלום נוסף מעבר למפורט בסעיף ז .5.5
 שיהיו לו בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

קיום   .5.6 עם  בקשר  לא,  או  זה  הסכם  על  החתימה  בעת  ידועים  נזקים,  או  הוצאה  עלות,  פעולה,  כל 
, יהיו על  התחייבויותיו על פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, בהסכם זה, כי המכון יישא בהם

בכלל זה, פעולה, עלות, הוצאה או נזקים הנובעים משינויים בדין או מהצורך לשתף פעולה  .  חשבון היועץ
 עם חברות או ספקים אחרים. 

תשלום התמורה ליועץ מותנה בכך שהיועץ ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים על ניהול ספרים   .5.7
, ינכה המכון  במקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמורכחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס  

 את סכומי המס על פי הדין.  ליועץ מהתשלומים 

 ביצוע ערבות .6

המכון יהיה רשאי לדרוש מהיועץ להמציא  ,  זה  הסכם על פי    יועץהכערובה להבטחת מלוא התחייבויות   .6.1
ע במסגרת הפנייה הפרטנית/הזמנת  יקבבסך ש  בלתי מותניתאוטונומית ו  ערבות ,  למכון על פי דרישתו

 "(.  הערבות)"העבודה 

ל של   תוקפה .6.2 עד  יהיה  תקופת  60  -  הערבות  תום  לאחר  בפנייה    ימים  שתקבע  כפי  השירותים 
הפרטנית/הזמנת עבודה, כאשר המכון יהיה רשאי לדרוש מהיועץ להאריך את תוקף הערבות לפרק זמן  

 .  ארוך יותר

תוצא מאת בנק ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית אשר ברשותה רישיון לעסוק בביטוח    הערבות .6.3
)ביטוח(,   פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק  פי  שאיזה  1981  –"א  התשמעל  במקרה  כי  יודגש,  עוד   .

מהערבויות תוצאנה על ידי חברת ביטוח, הוצאת כתב הערבות הרלוונטי והחתימה עליו תתבצע אך ורק  
 ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה.על 

 זה.  לחוזה'  ב נספחכצורף פי הנוסח המ- הערבות תהיה על .6.4

,  כלשהן  לערכאות  לפנות  צורך  מבלי,  חלקה  או  כולה , החוזה  לקיום הערבות את   לממש רשאי  הא המכון י .6.5
 . והחלטת את לנמק  ששיידר מבלי וכן, משפטי ומתן למשא  או  לבוררות

על פי דין, במידה  למכון  זה לעיל או מכל זכות נוספת העומדת    6מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .6.6
הא  י,  החוזה  פי  על  מהתחייבויותיו  איזו  הפראו  /ו  לעיל  זה  6לא הפקיד ערבות כמפורט בסעיף  והיועץ  
  ו לנמק את החלטת   ששיידראו חלקה, מבלי    כולה,  החוזהלחלט את סכום הערבות לקיום  מכון  רשאי ה

המכון  לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות    וו/או להוכיח את זכויותי
 פי כל דין. - בהליכים עלהיועץ לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד 
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 אחריות ושיפוי   .7

הקשורים  היועץ יישא באופן בלעדי באחריות מלאה, לפי כל דין, למתן השירותים, ולכל נזק והוצאה   .7.1
קת השירותים בהתאם להסכם זה על ידו, איכותם, תקלות או הפרעות במתן השירותים או שנגרמו  באספ

 כתוצאה ממעשה או מחדל של היועץ.  

היועץ יהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו למכון או למי מטעמו או   .7.2
ממעשה או מחדל של היועץ, עובדיו, שלוחיו,    או מי מטעמו(, כתוצאה  היועץלצד ג' כלשהו )לרבות עובדי 

 או מי מטעמו, תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם.

דרישה, הוראה או הנחיה של המכון או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כדי לשחרר את היועץ   .7.3
 מאחריותו המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על המכון או מי מטעמו אחריות כלשהי.  

על פי דין,    עץ מתחייב לפצות או לשפות את המכון או מי מטעמו בכל מקרה בו חלה אחריות על היועץהיו .7.4
 והכל עם דרישתו הראשונה של המכון.  

 ביטוח .8

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך  
על פי הסכם זה, או תקופה ארוכה יותר בקשר לאחריות מקצועית, ולפי העניין, בחברת  השירותים  כל תקופת  

כותרתו אישור עריכת ביטוחי נותן  ש  'נספח אבביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין את הביטוחים המפורטים  
 "(.  אישור עריכת ביטוחי נותן השירותיםהשירותים )"

 סודיות .9

 מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  היועץ 

שא באחריות המלאה לכך שכל מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה  יכי ישמור בעצמו וכן י  .9.1
ו/א יגלו  לא  וכן  בעקיפין,  בזמן,  ו/או  במישרין  שימוש,  כל  יעשו  ו/או  שלישי  צד  לכל  יעבירו    בתוצרי ו 

מסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר  בבידיעות, בפרטים ווכן    השירותים
השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק ו/או שכפול ו/או כל  או  /עם ביצוע החוזה ו 

סיכום ו/או תקציר ו/או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לו או הגיעו לידו תוך כדי ביצוע  
, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתו המפורשת  ם השירותים או בקשר ישיר ו/או עקיף אליהאו  /ו  החוזה

 "(.  המידע הסודיבכתב ומראש )יחדיו: " המכוןשל 

רשאי, להשתמש במידע הסודי אך ורק    היועץסעיף זה, יהיה  מבלי לגרוע משאר הוראות סעיף הוראות   .9.2
 .   השירותיםלשם ביצוע  

ו  .9.3 כ   המכוןתיר  יכי היה  ו/או  העברתו    א ל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהאת מסירת המידע הסודי 
, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה  היועץומול    המכוןמותנית בכך שאותו צד שלישי יחתום מול  

, לכל  המכוןבשמירה על סודיות המידע הסודי באופן המגן על זכויות  יועץ  הוכלפי  המכון  לפי  מחויב כ
שא באחריות המלאה והבלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי  יי   היועץ הפחות כמפורט בסעיף זה.  

נת  אשר יפר, במישרין ו/או בעקיפין, איזה מהוראות הנקובות בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מ
 להוות חוזה לטובת צד שלישי. 

באחריות המלאה לכך שכל אחד מצוות  היועץ  שא  ילעיל, י  9.3כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .9.4
סודיות  תצהיר  , ביחד ולחוד, על  היועץומול    המכוןם(, יחתום מול  מי)ככל שקיי  מתכנני משנהוכן    היועץ

בשמירה על סודיות המידע הסודי באופן  היועץ  וכלפי    המכוןלפיו יהיה מחויב כלפי  ,  היועץמטעם צוות  
שא באחריות המלאה והבלעדית לכל  ייהיועץ  , לכל הפחות כמפורט בסעיף זה.  המכוןהמגן על זכויות  

צוות   של  מחדל  ו/או  משנההיועץ  מעשה  איזה    ויועץ  בעקיפין,  ו/או  במישרין  יפר,  אשר  שקיים(  )ככל 
 הנקובות בסעיף זה. אין בהוראת סעיף זה על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.  מהוראות

כי ינקוט לגבי המידע הסודי באמצעי זהירות מהמעלה הראשונה על מנת לשמור על סודיותו, ומבלי לגרוע   .9.5
,  למכון, וכן מבלי לגרוע מהאמור, יודיע  היועץמהאמור, לכל הפחות בכל אמצעי הזהירות המקובלים אצל  

 בכתב ומידית, על כל מקרה של חשש לאובדן, או של אובדן המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו. 

דרישה על פי דין, באמצעות כל גורם מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת,  היועץ  כי בכל מקרה שבו הופנתה אל   .9.6
מיד ובכתב.  על כך  למכוןהיועץ למסירת המידע הסודי ו/או כל חלק ממנו, במישרין ו/או בעקיפין, יודיע 

יאפשר   לעיל,  זה  בסעיף  מהאמור  לגרוע  כל  למכוןהיועץ  מבלי  את  ולמצות  להתגונן  מספקת  שהות   ,
 ההליכים הנוגעים למסירת המידע הסודי כאמור, וזאת טרם מסירתו לגורם ו/או לרשות הרלוונטיים.  
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היועץ  לרבות לצוות    ו/או לכל מי מטעמו,ליועץ  את המידע הסודי שנמסר    למכוןשא באחריות להשיב  יכי י  .9.7
, כל מידע  מכוןו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מי מטעמם, על כל העתקיו, וכן להשמיד, על פי דרישת ה

 ו/או ברשות כל מי מטעמו כאמור.היועץ  ברשותסודי שנמצא 

ו/או לכל מי מטעמו זכות כלשהי במידע הסודי ו/או בכל חלק ממנו,  ליועץ  כי ידוע לו שאין ולא תהיה   .9.8
 ות אך מבלי לגרוע, בכל המצאה ו/או חידוש ו/או פטנט, שייווצר על בסיס המידע הסודי. לרב

 השירותים, תוכנות וקניין רוחני  תוצרי .10

 : כדלקמןהיועץ מצהיר ומתחייב בזאת, 

הוא   .10.1 הסכם  היועץ  או  דין  כל  הוראות  לפי  הדרושים  והרישיונות  וההיתרים  השימוש  זכויות  כל  בעל 
 ולביצוע התחייבויותיו בו. להתקשרותו בהסכם זה 

כל רעיון, תכנית, תוצר, מסמך, שרטוט, מפה, חוות דעת, המצאה או יצירה שיהגה היועץ או מי מצוות  כי   .10.2
למי   או  וליועץ  המכון,  של  הבלעדי  וקניינו  זכותו  מלכתחילה  יהיו  זה,  הסכם  ביצוע  עם  בקשר  היועץ, 

 ם.  מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינ

ידו או על ידי צוות היועץ או על ידי מי מטעמו  -היועץ יעמיד לרשות המכון את כל התוצרים אשר הוכנו על  .10.3
פי דרישתו הקודמת של  - או על  מתן השירותיםבמסגרת ביצוע ההסכם, על כל העתקיהם, מיד עם סיום  

עותק כל  מטעמו  מי  ברשות  או  ברשותו  להשאיר  רשאי  יהא  לא  היועץ  עת.  בכל  התוצרים    המכון  של 
 האמורים. 

על פי דרישת המכון בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא,   .10.4
או שסיים היועץ את מתן השירותים, ימסור היועץ למכון צילום, העתק או מקור לרבות ע"ג תקליטור  

ים מסמך נוסף כאמור שלא  )לפי בחירת המכון( של תוצרי השירותים, בתוספת הצהרה בכתב שלא קי
 נמסר למכון. 

למכון תהא זכות היוצרים בתוצרי השירותים בין אם הסתיימה עבודתו של היועץ עפ"י הסכם זה ובין   .10.5
 אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי. 

היועץ מצהיר בזה כי התמורה המשולמת לו כוללת את כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים בתוצרי   .10.6
 . השירותים למכון

זכות היוצרים של המכון מוקנית לו כבר עתה או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך אחר ואיננה   .10.7
תלויה בתשלום בפועל של התמורה המלאה או החלקית. אף מחלוקת בין הצדדים לרבות בעניין סכום  

 התמורה, לא תשלול את זכות היוצרים של המכון. 

וי, תיקון או תוספת, בכל תוצרי השירותים וזאת לפי ראות  יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינ   המכון .10.8
 עיניו ובלא מגבלות כלשהן. 

, וכן בהוראות  2007-על אף האמור בכל דין, לרבות בחוק זכות יוצרים, התשס"ח מבלי לגרוע מהאמור ו  .10.9
)כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע(, התשנ"ה - תקנות המהנדסים והאדריכלים 

והוא מעניק שירותי    ככל  כי  באופן סופי, מלא ובלתי חוזר,  היועץ  מצהיר    ,"(תקנות האדריכלים)"   1994
 כדלקמן:  ייעוץ בתחום התכנון ו/או הנדסה מכל סוג שהוא, יחולו גם ההוראות 

היה הבעלים הראשון, המלא והבלעדי בכל הזכויות הקשורות ו/או הנובעות, במישרין  י   המכון  .10.9.1
בעקיפין,   מתוצריה  מהשירותיםו/או  שהוגשו    םו/או  ו/או  שהוכנו  ומסמכים  מידע  בכל  ו/או 

אחרות,   רוחני  קניין  וזכויות  יוצרים  זכויות  מדגמים,  פטנטים,  זה:  לעניין  לרבות  במסגרתן, 
התוכניות, התרשימים, המסמכים,  תוצרי התכנון, לרבות  רשומות ו/או שאינן רשומות וכן בכל  

בדיקה וביקורת, מודלים, תוצאות סקרים, צילומים, חשבונות,  החישובים, השרטוטים, נתוני  
 "(. בתוצרי התכנוןהזכויות : "יחדיושיטות הבנייה ותכנון וכיו"ב )

בסעיף   .10.9.2 האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ילעיל,    10.9.1כי  רשאיהמכון  בעצמו  היה  ו/או    לבצע 
מטעמ  מי  כל  ה  ובאמצעות  שאינם  אחרים  ומומחים  מקצוע  בעלי  באמצעות  ו/או    יועץלרבות 

ה  צוות  על    נון בתוצרי התכבאיזה מהזכויות    כל שימוש הדרוש לצרכיו,  יועץגורמים המנויים 
(, לרבות שינוי ו/או התאמה ו/או תיקון באיזה מהזכויות כאמור וכן שינוי ו/או  םאו חלק ם)כול

 הבלעדי והמוחלט.   ם, והכל בכל עת, ועל פי שיקול דעתוהתאמה ו/או תיקון במבנה נשוא

באחריות הבלעדית, על חשבונו, לאפשר   יועץה  אייש,  המכוןלכך על ידי  שככל שיידרמובהר, כי 
מטעמו מי  לכל  ו/או  בסעיף    למכון  כאמור  שימוש  כל  לבצע  עת  באיזה    10.9.2בכל  לעיל,  זה 
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(,  יועץשמקורן בפעילות מי מצוות הון  בתוצרי התכנ)לרבות זכויות    בתוצרי התכנוןמהזכויות  
 וזאת ללא תנאי ומבלי שיהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשל כך. 

זה לעיל    10.9.2מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי האמור בסעיף    יועץה
מהווה, לכל דבר ועניין, הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לבצע כל שימוש באיזה מהזכויות בעבודות  

 ( לתקנות האדריכלים.  2)ג()12 –)ב( ו 12ההנדסיות, וזאת בין היתר בהתאם להוראות סעיף  

סעיף    על פי  מכוןואופן מזכויות ה  עוד מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי מבלי לגרוע בשום צורה
  באיזה  לצרכיו  מכון ה  יבצע   אותו   תיקוןאו  / ו  התאמה או  / ו  שינוי או  / ו  שימוש  כל ,  לעילזה    10.9

  אחרים   ומומחים  מקצוע  בעלי   באמצעות  לרבות,  התכנון  בתוצרי  ומהזכויות   התכנון   מתוצרי
  כהפרה או  / ו  כפגיעה  מקרה  בכל  יחשבו  לא,  יועץה  צוות   על   המנויים  גורמיםאו  / ו  יועץה   שאינם
  בתוצרי   מהזכויות  באיזה ,  העניין  לפי,  יועץה  בצוות  מי  שלאו  /ו  יועץ ה   של  המוסרית  בזכותו
  כהטלת  יחשבו  לא   שהם   גם   כמו(,  כאמור  זכות   יועץה   בצוות  למי או  /ו   יועץל   שקיימת )ככל    התכנון

  מי או  / ו  יועץה,  התכנון  בתוצרי  הזכויות   של   בכבודם  פגיעהאו  /ו  צורה   שינוי או  /ו  סילוק ,  פגם
   .יועץה  מצוות

יזה  10.9האמור בסעיף   .10.10 ו/או באמצעות מי מטעמובצע  , לרבות כל שימוש אותו  באיזה    המכון בעצמו 
  לשירותים   יועץ מהזכויות בתוצרי התכנון, לא יגרעו בשום צורה ואופן מאחריותו המלאה והבלעדית של ה

(, לרבות לעניין זה לכל ליקוי ו/או פגם ו/או  יועץמטעמו )לרבות צוות ה   על ידו ו/או על ידי כל מי  שבוצעו
יפצה ו/או ישפה    יועץהשמטה ו/או טעות ו/או אי התאמה שנתגלעו בכל עת בשירותים בתוצרי התכנון, וה 

  מכון , מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו ל מכוןאת ה
לשאת, לפי העניין, בקשר עם האמור. אין באמור בסעיף זה    מכוןל מי מטעמו ו/או שבהם נדרש הו/או לכ 

 על מנת להוות חוזה לטובת צד שלישי.  

מצהיר ומתחייב בזאת, באופן מפורש, מלא ובלתי חוזר, כי האמור בחוזה זה, מסדירים באופן    יועץה .10.11
ועניין, את היקף אחריותו של ה ומפורט, לכל דבר  בין היתר בהתאם    לתוצרי התכנון  יועץמלא  וזאת 

 ( לתקנות האדריכלים.  3)ג() 12להוראות סעיף 

לגרוע מ .10.12 הוראות החוזהכי מבלי  פי שאר  על  היועץ  של  בכל  ישא באחריות להטמיע  י   יועץ , האחריותו 
עם   הההסכמים  המשנה(    יועץ צוות  קבלני  ")לרבות  ה)יחדיו:  הוראות  "(יועץמועסקי  המשקפות  , 

על פי סעיף זכויות קניין  וזכויות    יועץבמלואן את מחויבות ה   והתואמות , באופן שבו  זהרוחני  המכון 
בשירותים   בעקיפין,  ו/או  במישרין  שמקורו,  הרוחני  הקניין  על  גם  במלואן,  זה  סעיף  הוראות  יחולו 

 .  יועץשהוענקו על ידי מי ממועסקי ה

וכן כל החזר הוצאות מכל מין וסוג שהן,    התמורהכי הוראות החוזה, מסדירות באופן מלא ומפורט את   .10.13
ביצוע והשלמת    יועץלהם יהיה ה  וכן בגין ביצוע והשלמת כל יתר התחייבויותיו    השירותיםזכאי בגין 

 ( לתקנות האדריכלים.  1)ג()12המפורטות בחוזה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 

ות עליו ללא סייג, טרם התקשרותו  זה היו ידועות לו ומקובל   כפי שהן מפורטות בסעיף   המכוןכי זכויות   .10.14
  הם לושאר התשלומים    התמורה האמורות; כי    המכון את זכויות    התמורה בחוזה; כי שיקלל במסגרת  

יהיה זכאי בגין ביצוע השירותים ושאר התחייבויותיו על פי החוזה משקפות וכוללות את הענקת הזכויות  
סופי, מוחלט, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיה מנוע ומושתק  זה, וכי היועץ מוותר בזאת באופן    הנקובות בסעיף 

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.  

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד .11

  ולכך בקשר עם ביצוע השירותים    וו/או מי מטעמ   המכוןכלפי    והבלעדית  המלאה  באחריות  יישא  היועץ .11.1
כל כוח האדם, בכל    ,היועץ, מעבר לנציג  וקצה לטובת ביצוע השירותיםימתן השירותים    במהלך  עת  שבכל

מבלי   וזאת  במועדם,  השירותים  והשלמת  ביצוע  לצורך  נדרש,  לכל  שהיועץ  היקף  כך  בשל  זכאי  יהיה 
 תמורה ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא.  

כוח    ספקצהיר כי איננו  מהיועץ  , וכי  המכון  יעובד  םאינהיועץ ועובדיו    נציגמוסכם בזה בין הצדדים, כי   .11.2
 , לפיכך: 1996 -אדם כמשמעו בחוק העסקת עובדי כוח אדם, תשנ"ו 

ואין    למשמש כספק עצמאי בביצוע התחייבויותיו ע עץ  יו מוסכם בין הצדדים, כי ה  .11.2.1 פי החוזה 
ו/או למי שיתמנה על ידם לפקח,  המכון    לנציגו/או  למכון  לראות כל זכות שניתנה על פי החוזה  

ל  להורות  או  ולא  יועץה  נציגילהדריך  במלואן,  החוזה  הוראות  ביצוע  להבטיח  אמצעי  אלא   ,
לכל  מהמכון    םזכאי  ולא יהי   םוההמכון  ויות של עובד  כל זכ  יועץ ה   נציגיו/או ל   יועץ תהיינה ל

 תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום החוזה, מכל סיבה שהיא. 
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לגבי העובדים שיועסקו על ידו לפי החוזה, אחר    השירותיםמתחייב לקיים בכל תקופת    יועץה .11.2.2
 האמור בכל דין לעניין יחסי עובד ומעביד וזכויות עובדים, לרבות חוק שכר מינימום. 

ה   יועץה .11.2.3 כלפי  אחראי  הנוגע    מכוןיהיה  בכל  מוסמכות  רשויות  של  תביעה  ו/או  טענה  כל  מול 
 על פי החוזה.   שירותיםלהוראות כל דין בקשר לביצוע ה

, כי אלה ינקטו בכל אמצעי על  מכוןמתחייב להבטיח לגבי עובדים אשר ימצאו באתרי ה  יועץה .11.2.4
 פי פקודת הבטיחות בעבודה ו/או כאמור בכל דין לעניין אמצעי בטיחות. 

 שיפוי  .11.3

מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל זמן   .11.3.1
ה  מעובדי  עובד  כי  ה  ועץישהוא,  כעובד  כספי    המכוןישפה את    יועץ, המכוןייחשב  נזק  כל  על 

 כתוצאה מכך לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות וכיוצא בזה.ו שייגרם ל 

כמעביד   יועץמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק כספי משמעו גם כל סכום כספי שהיה על ה .11.3.2
יות הסוציאליות המתחייבות  להעמיד לזכותו של העובד, לרבות: גמלאות, לפיצויים וליתר הזכו 

 מכוח עבודתו. 

הא רשאי להיפרע בגין נזק זה כולו או חלקו באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה,  י   מכוןה .11.3.3
 . מכוןהבלעדי של ה  דעתווהכל עפ"י שיקול 

יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של העובד וטרם    מתן השירותיםהיה וביום סיום   .11.3.4
  התשלום   את  עכברשאי ל המכון  הא  י רכאה השיפוטית המוסמכת בדבר,  נתקבלה החלטת הע

 הבלעדי.  ו, עפ"י שיקול דעתוזאת יועץל

 קיזוז ועיכבון .12

מבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בהסכם זה, המכון רשאי לקזז מכל סכום המגיע ליועץ או לחברה   .12.1
השולטת או הנשלטת על ידו, במישרין או בעקיפין, על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר בין המכון  

אינו קצוב, המגיע  לבין היועץ או חברה השולטת או הנשלטת על ידו, כל סכום או חוב, בין קצוב ובין ש
על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו    מהיועץלו  

 של המכון לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  

ליועץ לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכבון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא, לרבות על המסמכים,   .12.2
 קצתם.   כולם או מ

 שונות .13

של המכון אשר יחליט ע"פ    היועציםחתימת היועץ על הסכם זה תיחשב כאישור היועץ להיכלל במאגר   .13.1
שיקול דעתו הבלעדי בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו ע"י היועץ האם לכלול אותו במאגר זה.  

  היועצים להיכלל במאגר  לאחר אישור רישום היועץ במאגר תשלח ליועץ הודעה על כך. ביקש היועץ שלא  
 של המכון, יציין זאת במפורש בהודעה בכתב שתישלח למכון.  

,  השירותיםבעניין  המכון  עם    יועץעל הסכם זה יכול ותשמש למספר התקשרויות של ה היועץ  חתימתו של   .13.2
, כדי לחייב  לרבות פנייה פרטנית  על מסמך ההתקשרות המפנה להסכם זההיועץ  ודי יהא בחתימתו של  

 כאילו חתם על הסכם זה ביחס לכל התקשרות והתקשרות. היועץ את 

או להסב התחייבויותיו על פי הסכם זה אלא בהסכמת המכון, אשר תינתן   היועץ אינו רשאי להמחות .13.3
ובכתב.   של  מראש  כלשה  היועץזכויותיו  בשעבוד  אסורות  חלקן,  או  כולן  מכוחו,  או  החוזה  כל    ו.לפי 

בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה    לבצעהיועץ  דיספוזיציה אחרת שיתיימר    אומסירה או העברה  
 ומבוטלת וחסרת כל תוקף. 

עבור   .13.4 זה  חוזה  עם  בקשר  שהוכן  מסמך  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  דוחות,  המכוןלמען  לרבות   ,
כל מהדורה ו/או תיקון ו/או שינוי  מסמכים, מסקנות, המלצות, פרוטוקולים, צילומים, תרשימים ו/או ב

שנערך בהם בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירותים, לרבות כל זכות יוצרים או זכות מוסרית בקשר אליהן,  
  ו ו/או מי מטעמ  המכון, בין אם הוכנו ו/או נערכו על ידי  המכוןהמלא והבלעדי של    ויהיו מלכתחילה קניינ

ידי   על  נערכו  ו/או  ומושתק  והיועץ  ו/או מי מטעמו  היועץ  ובין אם הוכנו  יהיה מנוע  וכן  מוותר בזאת 
מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות  

 בקשר עם מסמכים כאמור. 
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בקשר עם ביצוע השירותים ו/או היקפם של   בלעדיותליועץ  אין בהתקשרות על פי חוזה זה כדי ליתן   .13.5
ועהמכון  הנוספים.  ים  צ היוע עת,  בכל  שפ  לרשאי  דעתי י  ו/או  יועצים    להוסיףהמוחלט,    וקול  נוספים 

בחר  ילהתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע השירותים ו/או לביצוע שירותים דומים, וזאת בכל דרך ש
( גם  הדין  להוראות  בהתאםים,  / אחרים  /מכרז  באמצעותאו  /וים  /מכרז  עריכת  באמצעותלנכון )לרבות  

 .מתן השירותיםתוך כדי 

אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על הזכות לתבוע  -אי .13.6
תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד במועד מאוחר יותר  

פי צד המבקש לאכוף זכויותיו כאמור  בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כל
 טענת שיהוי או מניעות. 

למען הסר כל ספק מוצהר בזאת, כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו ומבטלים   .13.7
כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים לפני חתימת הסכם זה, ככל  

  ידי כל הצדדים להסכם זה.-שינויו יעשו בכתב, חתום עלשנעשו. כל תיקון להסכם זה או 

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה בין    היועץ   .13.8
, לרבות מחלוקת ו/או אי הסכמה אשר נדונה במותב שיפוטי כל שהוא,  ואהצדדים, מכל מין וסוג שה

 ו/או בביצוע שאר התחייבויותיו על פי החוזה.   השירותיםצוע באחריות להמשיך בבי היועץשא יי

יפו על פי הדין הנוהג בישראל  -אביב-כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל .13.9
 אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. 

קי סעיף או סעיפים אין להם תוקף  אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים בהסכם זה או חל .13.10
או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם זה, אשר יוותרו תקפים  

  ומחייבים לכל דבר ועניין. 

הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד שלישי לא תהיה זכות תביעה   .13.11
 פיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו. מכוחו או מכוח איזה מסעי

כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר רשום לפי   .13.12
שעות מעת מסירתה למשלוח, או    48הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך  
הגי כאילו  תחשב  שאז  קבלה,  אישור  עם  בפקסימיליה,  הועברה  שתועבר  שבו  היום  בתום  ליעדה  עה 

 שאז תחשב שנתקבלה, במועד מסירתה.   –כאמור, או במסירה אישית  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 _______________  _______________ 

 המכון  היועץ 
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 ביטוח  –נספח א'  

   :לצורך נספח זה בלבד

" או  החברההגדרת  למצוינות "המזמינה""  הלאומי  המכון  ו/או  ולספורט  גופני  לחינוך  וינגייט  מכון  ל:  הכוונה   ,
 בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ו/או חברות בנות ו/או מנהליה ו/או עובדיה.  

 ", הכוונה ל מדינת ישראל ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל. המדינההגדרת "

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

ספח לגבי נוסח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות במפרטי הביטוח של היועץ כמפורט בנ
זה. על היועץ יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות 

 .וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגות

פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים, על חשבונו, וזאת  -מבלי לגרוע מאחריות היועץ על .1
על פי ההסכם, החל מיום תחילתה כולל עד גמר תקופת הפעילות ו/או השירותים,  במשך כל תקופת ההתקשרות  

המצורף ומסומן, המהווה חלק    - אישור קיום ביטוחים, 1בנספח א' להלן וכן  2את הביטוחים המפורטים בסעיף 
" )להלן:  זה  מהסכם  נפרד  היועץבלתי  ביטוחי  קיום  ביטוח  אישור  בחברת  תנאיהם,  כל  על  כדין, "(,  מורשית 

 "(:  ביטוחי היועץובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: "

קיימת  עוד  כל  בביטוח  היועץ  יחזיק  מקצועית,  אחריות  לביטוח  בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.   7  -אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

עיל, לבקשת החברה, היועץ מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את ההתחייבויות  מבלי לגרוע מהאמור ל
 החוזיות.  

 :ביטוחי היועץ .2

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.1

המבטח את חבות היועץ על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או  
 בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים. ישות כלשהי בכל הקשור 

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי  
וכן תביעות   כל דבר מזיק במאכל או משקה,  פגומים, הרעלה,  וקבלני משנה, מתקנים סניטריים  קבלנים 

 תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.  

 חבות מעבידים  ביטוח 2.2

  - פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  - המבטח את חבות היועץ על 
, כלפי עובדי היועץ בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב  1980

 ק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל והיועץ אינו מעסיק עובדים, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים  
כמפורט לעיל וכן באישור קיום ביטוחי היועץ, ובמקרה כזה היועץ מתחייב להמציא לידי החברה הצהרת אי  

 המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.   3כנספח א'צורף להסכם זה ומסומן  העסקת עובדים חתומה בנוסח המ

 ביטוח אחריות מקצועית  2.3

המבטח את חבות היועץ על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין הפרת  
ו מנהליו  ו/או  עובדיו  ו/או  היועץ  מצד  רשלנות  ו/או  ו/או השמטה  טעות  ו/או  מקצועית  מי  /חובה  בגין  או 

 מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע הפעילות ו/או במתן השירותים. 

למען הסר ספק, הביטוח מכסה גם אובדן שימוש, חריגה מסמכות בתום לב, וכן נזקים פיננסיים שאינם עקב  
 נזק פיזי לגוף או לרכוש. 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

 קטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים. התאריך הרטרוא

  ביטוחי היועץ יכללו, בין היתר, את ההוראות הבאות: .3

ו/או כל נוסח   3.1 נוסח שלא יפחת מתנאי "ביט"  לפי  ייערכו  )למעט ביטוח אחריות מקצועית(  ביטוחי היועץ 
 מקביל לביט.  
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המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי החברה ו/או מי מהבאים מטעמה וכן כלפי כל אדם או גוף שהמבוטח   3.2
ו/או החברה התחייבו בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח, אולם הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  
ח הנערך על ידי החברה והמבטח מוותר על כל זכות ו/או  הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטו 3.3

 דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. 
 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מזכויות והחובות של המבטח והמבוטח ע"פ דין.  3.4
 .  היועץ לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי היועץ 3.5
 הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות החברה ו/או מי מהבאים מטעמה לקבלת שיפוי.  3.6

דמי   .4 את  לשלם  היתר,  בין  מתחייב,  והוא  זה,  בנספח  הנזכרים  הביטוחים  תנאי  כל  אחר  למלא  מתחייב  היועץ 
הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי היועץ תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה  

על פי ההסכם, ולעניין ביט וח אחריות מקצועית כאמור  בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים 
 לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים.    1בסעיף 

מ .5 יאוחר  לא  לחברה,  היועץ להמציא  החברה, מתחייב  מצד  דרישה  בכל  צורך  מועד תחילת    14  - ללא  לפני  יום 
היועץ, כשהוא חתום כדין על ידי המבטח,  הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה את אישור קיום ביטוחי  

וכן להמשיך ולהמציא את אישור קיום ביטוחי היועץ המעודכן בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת, מדי שנת ביטוח,  
ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב היועץ   )לעניין  פי ההסכם  על  ו/או השירותים  למשך כל תקופת ההתקשרות 

 לעיל(.   1ח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף  להמשיך ולהמציא את אישור הביטו 

היועץ מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה  
ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה  

 ל דין.  ו/או על פי כ

מהתחייבויותיו   .6 שהיא  כל  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  היועץ  ידי  על  הנ"ל  הביטוחים  בעריכת  אין  כי  מובהר, 
בהתאם להסכם ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או  

 י הסכם זה ו/או על פי כל דין.  מי מהבאים מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן שהיועץ אחראי לו על פ 

החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי היועץ כאמור לעיל, והיועץ מתחייב לבצע כל  .7
האישור   נושא  הביטוחים  את  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה,  ו/או  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי 

מתחייב, כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  להתחייבויותיו על פי הסכם זה. היועץ מצהיר ו
כמפורט לעיל אינן מטילות על החברה ו/או מי מהבאים מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים  
ו/או   כדי לגרוע מכל חובה  ואין בהן  לגבי העדרם,  ותוקפם, או  נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, 

יא המוטלת על היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט  אחריות שה
 לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה החברה את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  

נת  מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום ביטוחי היועץ הינה בבחי .8
דרישת מינימום המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. היועץ מצהיר ומאשר בזאת  
כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מהבאים מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  

 י שהוצא על ידו. האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

בכל פעם שמבטח היועץ יודיע ליועץ ו/או לחברה כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי   .9
לרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום ביטוחי היועץ, מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לידי  

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. יום לפני    30החברה אישור עריכת ביטוח חדש, 

היועץ פוטר בזה את החברה ו/או את מי מהבאים מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו מכל סוג   .10
שהוא ו/או באחריותו של היועץ ו/או לרכוש כלשהו המשמש את היועץ לצורך ביצוע הפעילות ו/או מתן השירותים  

, בין אם נערך ביטוח ובין אם לא נערך )ואם נערך גם אלמלא ההשתתפויות העצמיות ו/או  ו/או בגין נזק תוצאתי
ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות(, והוא פוטר בזאת את מי מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור.  

 פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

ו/או .11 יועצים  עם  בהתקשרותו  כי  מתחייב,  משנה    היועץ  קבלני  לרבות  אחרים,  שירותים  נותני  ו/או  מתכננים 
בהסכמי   לכלול  אחראי  יהא  הוא  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  ו/או  הפעילות  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  במסגרת 

לעיל, וכן סעיף לפיו היועצים ו/או המתכננים ו/או נותני    10ההתקשרות עמם סעיף פטור בנוסח כאמור בסעיף  
או קבלני המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים נאותים בהתאם לאופי פעילותם, וזאת למשך  השירותים האחרים ו/ 

כל תקופת התקשרותם עם היועץ. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי לקבלני  
 המשנה כאמור לעיל, מוטלת על היועץ.

תנאי מתנאיו ע"י היועץ תהווה הפרה יסודית של    לעיל הינם מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת  1-11סעיפים   .12
 ההסכם. 
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 אישור קיום ביטוחי היועץ – 1נספח א'

 אישור קיום ביטוחים (DD/MM/YYYY)   תאריך הנפקת האישור

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה 
אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.  בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 מבקש האישור *  המבוטח  אופי העסקה *  מעמד מבקש האישור * 

 משכיר    ☐ 

 שוכר   ☐ 

 זכיין  ☐ 

 קבלני משנה    ☐ 

 מזמין שירותים  ☒ 

 מזמין מוצרים   ☐ 

         אחר:   ☐ 

 נדל"ן   ☐ 

 שירותים   ☒ 

אספקת    ☐ 
 מוצרים 

   .......אחר:   ☐ 

 

 שם 

 

 שם 

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

או  /ו/או חברות בנות    אורד צ'ארלס וינגייט
 מדינת ישראל ו/או מנהלים ו/או עובדים.  

 ת.ז./ ח.פ.

 

 ת.ז./ ח.פ. 

500502000 

 מען 

 

   מען  

 42040וינגייט נתניה מכון 

 

 כיסויים  

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים

כיסוי   קוד  לציין  יש 
 בהתאם לנספח ד'  

גבול האחריות/ סכום  
 הביטוח 

תאריך  
 תאריך תחילה  סיום 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

 סוג הביטוח 

 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 
 סכום  מטבע 

 אחריות צולבת   302

ג'    307 צד    –הרחבת 
 קבלנים וקבלני משנה 

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

לתביעות    315 כיסוי 
 המל"ל

בגין    321 נוסף  מבוטח 
המבוטח   מחדלי  או  מעשי 

 מבקש האישור  –

מבקש האישור מוגדר    322
 כצד ג' בפרק זה 

 ראשוניות  328

האישור    329 מבקש  רכוש 
 ייחשב כצד ג' 

 צד ג'   ביט:______   2,000,000 ₪ 

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

נוסף  319 היה    -מבוטח 
מי   של  כמעבידם  וייחשב 

 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328

 חבות מעבידים  ביט:______   20,000,000 ₪ 
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 . 2כנספח א'גבולות האחריות ייקבעו על פי הטבלה המצורפת לנספח הביטוח, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומנת  1

 אובדן מסמכים  301

 אחריות צולבת  302

תחלוף    309 על  ויתור 
 לטובת מבקש האישור  

בגין    321 נוסף  מבוטח 
המבוטח   מחדלי  או  מעשי 

 מבקש האישור  –

יושר    325 ואי  מרמה 
 עובדים 

 פגיעה בפרטיות  326

עקב    327 עיכוב/שיהוי 
 מקרה ביטוח 

 ראשוניות  328

332  ( גילוי    6תקופת 
 חודשים(

תאריך    1 ₪ 
 אחריות מקצועית    רטרו:______

 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט  
 בנספח ג'(*: 

הכנת   –  024שירותי ניהול,    –  082שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(,    –  086מהנדס, אדריכל, הנדסאי,    –  040יועצים / מתכננים,    –  038
 [ יש למחוק את המיותר]שירותי פיקוח ובקרה            – 084, מכרזים נהלים והנחיות

 

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

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

 

 חתימת האישור 

 

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

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

 סיווג ד
6,000,000  ₪ 

אחריות   למקרה  גבולות 
 ולתקופה 

 סיווג ג
4,000,000  ₪ 

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 סיווג ב
2,000,000  ₪ 

למקרה   אחריות  גבולות 
 ולתקופה 

 סיווג א
1,000,000   ₪ 

 גבולות אחריות למקרה ולתקופה 

 
 
 
 
 
 
 

 רשימת 
 המקצועות 

   
בנושא הדרכות   יועץ

 הטרדה מינית  למניעת

 יועץ שמע, קול וסאונד    

   
יועץ לגיוס, ליווי והשמה בתחום  

 משאבי אנוש 

  
 

מנהלים    יועץ פיתוח 
והכשרות, ליווי ופיתוח   הדרכות -

 וצוותי אישי 
יועץ בתחום קידום פרוייקטים    

  חברתיים ערכיים

  
יועץ בתחום הפרסום בספורט,   יועץ למניעת קורוזיה 

  לרבות בפילוח קהלי יעד ומגדרים 

  
  –יועץ התייעלות אנרגטית 

הקמה, ייצור ותפעול מתקני  
 פוטו וולטאי

יועץ לניהול פרויקטים לאיתור  
וטיפוח ספורטאים צעירים  

 בספורט ההישגי 
 

  
יועצים )כלכליים( להקמת  
פרויקטים בשיתוף המגזר  

 הפרטי 

לניהול פרויקטים בטיפוח  יועץ 
ספורטאים הישגיים בחברה  

 הערבית 
 

  
 יועץ בתחום אבטחת מידע 

פיתוח שיווקי ו/או   –יועץ שיווקי 
  אסטרטגיה שיווקית 

יועץ לניהול פרויקטים בתחום    
ההסמכות וההכשרות בתחום  

 הספורט 

יועץ בתחום שילוב היבטים 
מנטליים בתחומי האימון  

 וההדרכות 
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 הצהרת אי העסקת עובדים  -3'אנספח 
 תאריך _____________                 לכבוד 

 
 מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט  

   ו/או המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט
 ו/או חברות בנות ו/או מנהליה ו/או עובדיה. 

 (. "החברה" )להלן יחדיו:
 

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

 
 

 42040מכון וינגייט נתניה  : כתובת
 א.ג.נ.,

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון: 
התקשרות למתן שירותי ייעוץ ו/או ניהול ו/או תכנון ו/או תיאום ו/או פיקוח ו/או פיקוח עליון ו/או ליווי ובקרה ו/או 

                            הסדרה ו/או ניהול פרויקט ו/או עריכת ובדיקות אומדנים ו/או סיוע מקצועי בהכנת מכרזים ו/או שירותים בתחום                          
וכן כל עבודה קשורה או נלווית כמפורט בהסכם, על כל נספחיו )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או 

 ההסכם, "בהתאמה"( 
 

לרבות    הריני מצהיר בזאת כי במסגרת השירותים הניתנים לכם על פי האמור בהסכם שבנדון אינני מעסיק עובדים .א
 . מנהלים ו/או בעלי עניין ו/או שליטה

 מאחר וכאמור בסעיף א' לעיל אינני מעסיק עובדים, לא נכלל ביטוח חבות מעבידים בסידורי הביטוח שערכתי.  .ב
הנני מתחייב כלפיכם כי במידה ואעסיק עובדים כלשהם במסגרת השירותים שבנדון, אערוך את ביטוח חבות   .ג

 מעבידים. 
מהאמור בסעיף ג' לעיל, הנני מתחייב כי במידה ואעסיק הגורמים הנ"ל אמציא לכם נספח    בהמשך ומבלי לגרוע .ד

 ביטוח מתוקן כמתחייב מההסכם שבנדון. 
 
 

 ולראיה באתי על החתום 
 

 בכבוד רב 

 

 

      ................................................................          ............................................. 

 )תאריך(                          )חתימת המצהיר(             )שם המצהיר( 
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 ערבות   –ב' לחוזה  נספח

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

 מכון וינגייט 
 42902נתניה, 

 
 א.ג.נ.

 
 הנדון: ערבות מס' ____________ 

 
₪ ______  סכום עד לסך  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל  ("היועץלהלן: " )לבקשת ___________________  

יו, בקשר עם חוזה  התחייבויות בקשר עם מילוי  היועץ  שתדרשו מאת  (  "סכום הערבות")   ש"ח(________במילים:  )
 יעוץ. שירותי למתן ובינכם יועץ בין ה 

 
הראשונה בכתב   ימים מיום דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסכום הערבות הנ"ל, תוך  

מאת   , מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה לכתובת המפורטת מטה  שתגיע אלינו 
 . מציעה
 

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

 . המפעיל, ו/או לדרוש תחילה תשלום מאת  המפעיל
 

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

 
 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  

 


