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 הסכם שירות, תמיכה ותחזוקה 
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 )חל"צ( בע"מ וינגייט -המרכז האקדמי לוינסקי   ב י ן :
 "( רכזהמ"להלן:)   

 מצד אחד
 

 ______________  ל ב י ן :
 ח.פ. ____________  
 ____________________מ_  
   ("הספק")להלן:   

 מצד שני
 

שירות ותחזוקה לציוד תקשורת במרכז במסגרת הספק זכה במכרז לאספקה, התקנה , ו  הואיל
' להסכם זה. הצעת הספק הזוכה מצ"ב כנספח א. מסמכי המכרז מצ"ב 34Mמכרז מס' 
 ;ו"הציוד" ו"המכרז"( שירותים"להלן: "ה)להסכם זה  כנספח ב'

 
ותמיכה תחזוקה אחריות, שירותי הספק התחייב במסגרת תנאי המכרז להעניק למרכז ו  והואיל

 ציוד;ל
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן: 
 

 מבוא והגדרות 
1.  

 מבוא להסכם זה ונספחיו המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה. ה 1.1

 
הסכם זה ייקרא להלן: "הסכם השירות" או "ההסכם" או "הסכם זה" לפי הענין והדבק 

 הדברים. 

 
 : הגדרות 1.2

 
רשת התקשורת ביותר תקלה הגורמת להשבתת עבודת המשתמש ב - תקלה משביתה 

 כולו או בחלקו;  מריכוז אחד או בריכוז המרכזי

 
לרבות   ריכוז אחד או יותרתקלה המונעת שימוש בחלק מן הפונקציות ב - תקלה דחופה 

 ;  חיבור אינטרנטיהיעדר אפשרות ל

 
תקלה המפריעה לשימוש בפונקציה מסוימת שאינה מונעת עבודה או  - תקלה אחרת 

 ; רכזשמונעת עבודה באופן שאינו קריטי לדעת המ
 
 

 תחולה:  1.3
, בציודותמיכה  , אחריותזוקהתחשירות, הסכם זה הינו ההסכם היחיד בין הצדדים לענין 

התנאים, ההצהרות, הזכויות והנספחים הכלולים בהסכם זה כל תנאי ו/או מצג  ואין מלבד
נוסף, בין בע"פ ובין בכתב או בדרך אחרת, שהצדדים התכוונו לחייב את עצמם בקשר 

 להתקשרות זו. 
 
 קופת ההסכם וההתקשרותת .2

השלמת התקנת הציוד ואישור המרכז כי ההתקנה בוצעה לשביעות רצונו, כמוגדר חל ממועד ה 
אחריות, , שירותי שנים 5למשך תקופה של , רכזלהעניק למהספק  מתחייבבתנאי המכרז, 

 . ציודתחזוקה ותמיכה כמפורט בהסכם זה לגבי ה



 
 

 יכללו, בין היתר: הספק למרכז עניק יתחזוקה ותמיכה אשר אחריות, שירותי  .3

 
 נתקל רכזאמצעי תקשורת אחר בפתרון תקלות שהמ /גישה מרחוק סיוע טלפוני או באמצעות  3.1

 .     ציודבהן בעת השימוש ב

 
 על ידי 3.1לפותרה כאמור בס"ק הספק היענות לקריאה לאיתור תקלה אשר לא עלה בידי  3.2

 .לפתרון התקלהוטיפולו מרכז בקמפוס וינגייט באתר ההספק התייצבות נציג 

 
כדי  ועשה כמיטב יכולתיפעל והספק י, יהא ניתן ליתן פתרון מיידי לתקלהבכל מקרה בו לא  3.3

 למצוא נוהל עבודה חליף לעקיפת התקלה עד לתיקונה. 
 

, כי אם בחומרה, בתקשורת או בתוכנה אחרת שאינה ציודאם יתברר כי מקור התקלה אינו ב 3.4
 רכז.למ ודיע על כךיא ו, ההספקשל ו באחריות

 
אשר ישמש כפוסק  מהנדס חיצוניבדבר מקור התקלה יכריע בדבר  דעותבמקרה של חילוקי   

 מוסכם על דעת שני הצדדים. מקצועי 
 

 4.1פעל לפתרון התקלה ברציפות במשך שעות השרות הרגילות )כפי שמוגדרות בסעיף י הספק 3.5
 להלן(, עד למציאת פתרון מספק. 

 
יום ממועד הוצאת העידכון הרלבנטי והכל בתיאום מראש  14תוך לציוד עידכון ו/או שידרוג  3.6

 . רכזעם המ
 

 החלפת ציוד תקול. 3.7
 
 נוהל דיווח על תקלה  .4

 
 על תקלות תוך ציון פרטי התקלה ודחיפותה באופן הבא:   ספקדווח לי רכזהמ 

 
ערבי חג בין השעות בו 8:30-16:30ה' שאינם ערבי חג או מועדי ישראל בין השעות -בימי א' 4.1

 מרכז השירות: להודעה משלוח "( ע"י שעות העבודה הרגילותלהלן: ") 8:30-13:00
 יצורף תיעוד של התקלה, ככל האפשר. לפניה. מייל או טלפוןבאמצעות 

אחרות שאינו שעות העבודה הרגילות, ע"י הודעה טלפונית לטלפון מס' בשעות  4.2
.____________ 

הודעה  שלוחממועד מ הספקכהודעה שהתקבלה אצל ההודעה על התקלה תיחשב  4.3
, למעט בימים שאינם ימי עבודה, , לפי הענייןטלפוניתהודעה מסירת אלקטרונית או 

על אף האמור, . בה תיחשב שנתקבלה ביום העבודה שלאחר מועד מסירת ההודעה
במקרה של תקלה משביתה באירועים דחופים ייחשב זמן קבלת ההודעה כזמן 

  ההודעה הטלפונית, גם בימים ושעות שאינם ימי ושעות העבודה הרגילותמסירת 

רשאי להחליף את מספרי הטלפון המפורטים לעיל הספק למען הסר ספק מובהר בזה כי  4.4
לפחות רכז למאו בדואר אלקטרוני מעת לעת בכפוף לכך שמסר על כך הודעה בכתב 

 ימים מראש.  7

ולרי בלבד, מר  רכזעל תקלה יבצע נציג המ לצורך דיווחספק מוסכם כי את הפניות ל 4.5
, וזאת לאחר שערך בדיקה לפיה רכז, או מחליף שמונה ע"י המשימברג או מקס אנהנג

 . וכנה או תשתית שאינם באחריות הספקנובעת מרכיבי חומרה, תאינה התקלה 

 

 זמני תגובה   .5
 

באופן ובהתאם לרמת הספק לעיל תטופלנה ע"י  4תקלות שתדווחנה כמפורט בסעיף  5.1
 הדחיפות כמפורט להלן: 

 



תחילת טיפול מיידי וטיפול רצוף עד לפתרון  -לעיל  1.2כהגדרתה בסעיף משביתה תקלה   
 התקלה.

 
ממועד  יום עבודה הבאתחילת טיפול תוך  -לעיל  1.2כהגדרתה בסעיף ה תקלה דחופ  

 מסירת ההודעה. 

 
 מסירת ההודעה. ביום העסקים שלאחר טיפול  -לעיל  1.2הגדרתה בסעיף כאחרת תקלה   

 

הבלעדי, להגדיר את  ורשאי, על פי שיקול דעת רכזלמען הסר ספק מובהר בזאת כי המ 5.2
מתחייב לטפל בתקלה בהתאם לרמת הדחיפות  הספקרמת הדחיפות של התקלה ו

 . במועד הדיווח על התקלה רכזשהוגדרה ע"י המ

 

6.  
עד לתיקונה המלא באופן מהיר ויעיל , רכזע"י המ וכפי שתדווח לטפל בתיקון כל תקלה, הספק י 6.1

וע"י אנשי מקצוע מיומנים אשר עברו הכשרה מתאימה והם בעלי נסיון  רכזלשביעות רצון המ
 לפחות בתחום הנדרש.  שנים  3של 

 

הספק מובהר בזאת כי המועדים הנקובים לעיל הינם המועדים המקסימליים לתחילת טיפול ו 6.2
 על מנת לצמצם את זמן התגובה ככל האפשר.ו לעשות כל שביכולת מתחייב

 
תקלות אשר יכיל את ארועים ודו"ח סטטוס  הספק למרכזיגיש , רכזמעת לעת, לפי דרישת המ 6.3

הנתונים הבאים: מהות התקלה; מי פתח את התקלה; תאריך פתיחת התקלה; רמת התקלה; 
 תיאור הפתרון; סטטוס הטיפול בתקלה; מי סגר את התקלה. 

 

 התמורה  .7
מובהר בזאת כי התמורה בגין השירותים נשוא הסכם זה משולמת לספק במסגרת התשלומים 

 שולם תשלום נוסף על האמור.בגין רכש והתקנת הציוד ולא י
 

 אחריות וביטוח .8
 

ו/או עפ"י דין למעשיו ו/או מחדליו ו/או ו/או הסכם זה מכרז התנאי יישא באחריות עפ"י הספק  8.1
בגין כל נזק המרכז ישפה את הספק . התקשרותשל מי מטעמו, בביצוע התחייבויותיו נשוא ה

בביצוע הספק שייגרם לו ו/או בגין כל תביעה שתוגש נגדו עקב מעשה ו/או מחדל של 
הודעה על כל תביעה כאמור ספק , ובלבד שניתנה לו/או ההסכםמכרז ההתחייבויותיו נשוא 

 וניתנה לו האפשרות להתגונן מפניה.
 

על ולקיים  לערוךהספק  דין, מתחייב כל או על פיו/סכם העל פי ההספק  מבלי לגרוע מאחריות 8.2
 . 1-נספח ג', לרבות כנספח ג'כמפורט בנספח הביטוח המצורף , ביטוחים וחשבונ

 
 הספק קבלן עצמאי  .9

 
 . רכזלבין המ ושמש כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בינימצהיר בזה כי הספק  9.1

 
יהיו עובדי למרכז במתן שירותים הספק מובהר ומוסכם בזאת כי כל העובדים המועסקים ע"י  9.2

 .בלבדהספק בלבד, והם יהיו זכאים לשכר או תשלום מהספק 
 

במלוא כל  רכז בהתאם לכל פס"ד או החלטה שיפוטית אחרת חלוטיםשפה את המהספק י 9.3
, אם תוגש, בגין רכזהסכום עבור כל תובענה, הליך משפטי, תביעה ודרישה שתוגש נגד המ

בקשר לתביעה בעניין  מעביד בגינן ועבור כל הנזקים-יחסי עובדו/או הספק  פעולות עובדי
, הוצאות משפט והוצאות אחרות בקשר עם תובענה, הליך, תביעה מעביד כאמור-יחסי עובד

על קיום תביעה או דרישה כאמור ואפשר לה ספק הודיע למרכז , ובתנאי שהאו דרישה כנ"ל
 לוטים.להתגונן עד למתן פס"ד או החלטה שיפוטית אחרת ח

 
מתחייב שלא להעביר חוזה זה ו/או להמחות כל זכות הנובעת ממנו לאחר באופן ישיר או הספק  .10

 מראש ובכתב.  רכזעקיף, ללא קבלת אישור המ



 
 סודיות ושמירת מידע לאחר תום תקופת ההתקשרות  .11

 
מתחייב לשמור בסודיות, בין בתקופת הסכם זה ובין לאחריה, ולמנוע חשיפתו של כל מידע ספק ה 

, במהלך קיום הסכם זה ו/או עקב יואו נחשף בפנ ו, אשר הגיע לידיהמרכזחסוי וסוד מקצועי של 
הסכם זה. לעניין הסכם זה למושג "מידע חסוי וסוד מקצועי" יהיה את המובן הרגיל שלו, ובכלל 

, המרכזעובדי ל, המרכזעסקי למבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מידע ונתונים ביחס זה, אך 
 , בין שאלה שמורים בכתובים ובין בכל אופן אחר. במרכזכל מידע ביחס לנוהלי עבודה הנהוגים 

 
למען הסר ספק מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול ביחס למידע ונתונים שהינם נחלת הכלל  

(, או מידע ונתונים שחשיפתם נדרשת ספקהגיעו לנחלת הכלל מחמת מעשי ומחדלי ה)ובלבד שלא 
 ת.ע"י רשות הפועלת עפ"י דין, במסגרת סמכויותיה וככל שהיא נדרש

 

 הודעות  .12
כל הודעה אשר יש לתתה עפ"י חוזה זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח בדואר  

ת אישור הצד השני על קבלת הפקס בהתאם רשום ו/או משלוח בפקסימיליה בכפוף לקבל
 לכתובות כמצויין במבוא להסכם או כפי שישונו ע"י הודעת צד למשנהו ובהתאם לאמור להלן.  

הודעה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד, במועד משלוח הפקס או  
 ואר רשום. תוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסניף הדואר, אם נשלחה בד

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 ________________    __________________ 
 המרכז                 הספק  



 ביטוח -נספח ג'

 
על פי האמור באישור קיום לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או  מבלי  .1

אספקת המוצרים ו/או על פי כל דין, ממועד חתימת הסכם זה או ממועד הביטוחים ו/או 

, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, מבניהם מתן השירותים, לפי המוקדםתחילת 

את הביטוחים המפורטים להלן וכן בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, 

להסכם ומהווה  1'גכנספח  צורף"( המהביטוחיםאישור קיום )להלן: " באישור קיום ביטוחים

"( וזאת למשך כל תקופת הביטוחים" ו/או "ביטוחי הספקחלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

פי ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר, -ההתקשרות על

תיישנות הקבועה למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת הה

 .על פי דין

)למעט כינון ובערך  הספק במלוא שוויוביטוח רכוש  – ביטוח רכוש "אש מורחב" 1.1

הסיכונים המבוטחים בביטוח אבדן או נזק עקב  מפני מלאי המבוטח בערך שיפוי ( 

אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, עקב "אש מורחב", לרבות במפורש 

 נוזלים בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נזקזרחיות, מהומות אשביתות, 

ופריצה על בסיס נזק  טייס, שוד, כלי על ידי רכב, פגיעה כלי על ידי והתבקעות, פגיעה

. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו המבטח מוותר על זכות התחלוף )שיבוב( ראשון

 מי שגרם לנזק בזדון כלפי המרכז ו/או כלפי הבאים מטעמו, הוויתור לא יחול כלפי

יבטח את חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או  – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.2

אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו. הביטוח אינו 

כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, פריקה וטעינה, 

בגין אחריותם  וו/או מי מטעמ המרכזהביטוח מורחב לשפות את שביתה והשבתה. 

למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. רכוש 

לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא  המרכזייחשב כרכוש צד ג' ולעניין רכוש  המרכז

כוש שפועלים בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הספק ו/או ר

 בו. 

יבטח את חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו, על  – ביטוח חבות מעבידים 1.3

פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

. הביטוח אינו כפוף להגבלה, בין היתר, בדבר ימים ושעות עבודה, עבודות 1980 –

ספק(, והעסקת נוער בגובה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )ככול שייחשבו לעובדי ה

מעביד של מי מעובדי כחשב ויבמידה  המרכזכחוק. הביטוח מורחב לשפות את 

 הספק.

יבטח את חבות הספק בגין מעשה  - ביטוח חבות המוצרו ביטוח אחריות מקצועית 1.4

ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל 

או השמטה של הספק וכל הפועלים מטעמו אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

השירותים וכן בגין חבות הספק עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש בקשר עם ו/או 

צר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו, לרבות עקב מוצר המיו

הביטוח כאמור מורחב . "(המוצריםבמפורש הציוד וכל ציוד הנלווה לו )להלן: "

בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי  וו/או מי מטעמ המרכזלשפות את 



גרמו בקשר עם ו/או מטעמו וכן בשל כל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנ

עקב המוצרים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הביטוח חופשי מסייג ו/או מגבלה, בין היתר, בדבר: 

אובדן השימוש, נזק פיזי לגוף ו/או לרכוש, נזקים פיננסים שאינם עקב נזק פיזי לגוף 

הפרת חובת הסודיות, אבטחת מידע, הפרת זכויות קניין רוחני וסימני ו/או לרכוש, 

פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, לחומרה, לאתרי , מסחר מכל סוג שהוא

וחריגה מסמכות. הביטוח הינו בעל תחולה למפרע  ,הפצת וירוסים, אינטרנט וכו'

מטעמו. כמו כן,  ידי הספק ו/או הפועלים-לפחות מיום תחילת מתן השירותים על

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח וכל אירוע  12כולל הביטוח תקופת גילוי בת 

שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, 

ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח ובלבד 

 סוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה. שלא נערך ביטוח חלופי אשר מעניק כי

, לא יאוחר ממועד תחילת מרכזמתחייב הספק להמציא ל המרכזללא צורך בכל דרישה מצד   .2

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, את אישור קיום הביטוחים, כשהוא 

יטוחים חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור קיום הב

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, 

 ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

, אישור קיום ביטוחים, המרכזלפני תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי   .3

, בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת, למשך כל תקופת ההתקשרות על פי כאמור לעיל

 לעיל. 1ההסכם ולכל תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי ביטוחי הספק בהסכם זה ובאישור קיום הביטוחים, והוא   .4

, כי פוליסות מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא

ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות 

לעיל,  ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או  1ולכל תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

 להפקיע את תוקף הביטוחים.

ביטוחים לרבות את הא רשאי, אך לא חייב, לבדוק את התחייבויות הספק לעריכת י המרכז  .5

אישור קיום הביטוחים שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או 

תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור 

 להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

דרישת השינויים כמפורט לעיל לעריכת הבדיקה ול המרכזהספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות   .6

כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור קיום  המרכזאינן מטילות על 

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

שינויים  המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת

 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור קיום הביטוחים הינה בבחינת   .7

דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. הספק 

מי כלפי ו/או  המרכזהוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מצהיר ומאשר בזאת, כי 

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף  ומטעמ

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.



סבר הספק, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הספק, מתחייב   .8

לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. כל ביטוח נוסף בזאת הספק 

בגין אחריותם למעשה  ומטעמ את הפועליםו/או  המרכזו/או משלים כאמור, יורחב לשפות את 

ו/או מחדל של הספק ו/או הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת )לעניין ביטוחי חבויות( 

, למעט כלפי מי המרכזויתור מבטח הספק על זכות תחלוף כלפי  והביטוח יכלול סעיף בדבר

 שגרם לנזק בזדון )לעניין ביטוחי הרכוש(.

ו/או הבאים  המרכזהספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   .9

מי  בגין כל נזק שייגרם לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או שהובא על ידו ו/או על ידימטעמו 

ו/או בכל הקשור לנזק תוצאתי ( ציודללרבות במפורש )ו/או סביבתם  המרכזמטעמו לאתרי 

אשר ייגרם לו ו/או לבאים מטעמו במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע השירותים, בין אם ערך ביטוח 

מכל  המרכז ו/או הבאים מטעמורכוש ו/או אובדן תוצאתי ובין אם לאו, וכי הוא פוטר את 

כאמור. ככל שיערוך הספק ביטוחים לרכושו כאמור, מתחייב הספק כי אחריות לנזק 

המרכז ו/או הבאים  הביטוחים יכללו הוראה לפיה המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי

  , ובלבד שהוויתור ו/או הפטור לא יחולו כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.מטעמו

הסכם זה, מתחייב הספק, כי  מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי  .10

בהתקשרותו עם קבלנים ו/או קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע השירותים )ככל 

שיתקשר וככול שהדבר מותר לו על פי ההסכם(, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות 

סעיף לפיו הקבלנים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים ביטוחים נאותים בהתאם 

לאופי והיקף השירותים הניתנים על ידם ובשים לב לביטוחי הספק, וזאת למשך כל תקופת 

ביטוח חבות המוצר גם למשך כל והתקשרותם עם הספק ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

לעיל. לחלופין, רשאי הספק לכלול את הקבלנים ו/או קבלני  1תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

ביטוחי הספק אותם התחייב לערוך כמפורט בנספח זה, לרבות  המשנה בשם המבוטח במסגרת

באישור קיום הביטוחים. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות ו/או 

 אחריות הספק על פי ההסכם ו/או על פי דין.

 ביטוחי הספק תחולנה ההוראות הבאות: על  .11

הספק מתחייב לשלם את הפרמיות במלואן במועדים שהוסכמו עם המבטח ולא   11.1

מעשה שיש בו כדי לשנות לרעה ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש,  לעשות כל 

כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובים 

 בביטוחי הספק.

נם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הי  11.2

, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי ועבור ו/או  המרכז

. כמו כן, יתחייב מבטח הספק שהפוליסות לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה המרכז

 יום מראש. 30לפחות  המרכזאלא אם תשלח הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

ו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הספק ו/או ביטוחי הספק יכלל  11.3

לקבלת שיפוי  המרכזהפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויות 

 על פי הפוליסות. 

יבוטל. יובהר, כי אין בביטול החריג  -חריג רשלנות רבתי ככל שקיים בביטוחי הספק   11.4

 יות מבטחו על פי כל דין.כדי לגרוע מחובות הספק ו/או מזכו



מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  .12

 נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט".

 

 

 

 

 

  



 תאריך הנפקת האישור: _____ אישור קיום ביטוחים - 1'גנספח 

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 

תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 שור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח מבקש האישור

 שם:  
 -המרכז האקדמי לוינסקי 

 )חל"צ( בע"מ וינגייט

 שם:  
 בע"מ                  

  
  

 נדל"ן
 שירותים 
אספקת 

 מוצרים
 אחר: 
שירותי 

אספקת ציוד 
 תקשורת 
תחזוקה 
ותמיכה 

 טכנית 

 משכיר
 שוכר
 זכיין

 קבלני משנה
 יםמזמין שירות

 מזמין מוצרים
 אחר: ______

 

 ח.פ.:  
511246878 

 ת.ז./ח.פ.:
 

 מען:  
 מכון וינגייט נתניה

 מען:
 

 כיסויים 

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

כיסויים נוספים  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 בתוקף

 אחריות צולבת – 302 ₪ 5,500,000   ביט   צד ג'

 –הרחבת צד ג'  – 307

 קבלנים וקבלני משנה

ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור

כיסוי לתביעות  – 315

 המל"ל

מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישורמבקש  –

מבקש האישור  – 322

 נחשב צד ג'

 ראשוניות – 328

רכוש מבקש  – 329

 האישור ייחשב כצד ג'

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  – 309 ₪ 20,000,000   ביט 

 לטובת מבקש האישור

היה  –מבוטח נוסף  – 319

וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח

  ראשוניות -  328

אחריות 
 מקצועית

 אובדן מסמכים 301 ₪  2,000,000    

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

לטובת ויתור על תחלוף  309



 מבקש האישור

כיסוי אובדן תוצאתי  311

 עבור  מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  321

 -מעשי או מחדלי המבוטח

 האישור        מבקש

מרמה ואי יושר    325

 עובדים

עיכוב /שיהוי עקב         327

 מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי  332

 חודשים

אחריות 
 המוצר

 אחריות צולבת – 302 ₪ 4,000,000   ביט 

 הרחבת שיפוי – 304

לטובת ויתור על תחלוף  309

 מבקש האישור

מבוטח נוסף בגין  – 321

 –מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור

 ראשוניות – 328

 12 ) גילוי ופתתק 332

 חודשים( 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים  פירוט השירותים
 (:ג'כפי המצוין בנספח 

 מחשוב – 043

 מכירת/ רכישת/  -046 ת ציוד השכר/

  י מעבדה/ תיקונים/ התקנה שירות – 080

 תחזוקת מערכותשירותי  – 089
 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי  יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 
 
 

 

 
 


