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 "(הבקשה" – )להלן להפעלת חדר כושר ופעילות אירוביתבקשה להצעת מחיר 

 

 כללי .1

להפעלת חדר כושר ופעילות אירובית במטה מכבי "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות  –מכבי שירותי בריאות )להלן 

 ., תל אביב27בכתובת המרד  –שרותי בריאות 

לדוא"ל   מיכל שופמן יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  האת ההצע .1.1

 shufman_m@mac.org.il 1/6/2017 עד. 

בת ת נוספ בתקופהאופציה להאריך את תקופת ההסכם ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה ה .1.2

 או מיטיבים , בתנאים זהיםשנה

 , 19:30ועד  14:00ו  10:00עד  6:00שעות הפעילות הרצויות להפעלת חדר הכושר הם  .1.3

 למכבי תהיה הזכות לשנות את שעות ההפעלה.  בימים א' עד ה'.
 

 תנאים מוקדמים להגשת הצעת מחיר: .1.4

ן זכויות להיות גוף המשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כמוגדר בחוק שכר מינימום, כולל הפרשה בגי .א

 סוציאליות.

 דריכים לחדרי כושר או בניהול חדרלהיות גוף משפטי מאוגד או אדם עצמאי, בעל ניסיון מוכח באספקת מ .ב

 כושר, במהלך שנתיים לפחות.

 עוסק מורשה. להיות .ג

 ספרי חשבונות כחוק. לנהל .ד

יכים שיעמוד לרשות , בעלי תעודות הסמכה, מדריכים אלה יהוו מאגר מדר מדריכים/ות הספק הנבחר  יעסיק  .1.5

למכבי תעמוד הזכות להחליט על הפסקת פעילותו  מכבי שרותי בריאות בשעות פעילות חדר הכושר.

 שלמדריך על פי ראות עיניה.

 קורות חיים של המדריכים ותעודות המעידות על הסמכתם.להצעה יש לצרף  .1.6

, וכדומה( על פי ריצהקיקבוקסינג, נבחרים )דוגמת פילאטיס,כחלק מפעילות חדר הכושר המפעיל יקיים חוגים  .1.7

 בקשת מכבי שירותי בריאות. 

הספק יעביר דוחות חודשיים הכוללים נוכחות בחדר הכושר ובחוגים, נרשמים חדשים, ממצועים כניסות יומיים  .1.8

 ועוד.

 .י על קבלת הצהרת בריאות ממתאמנים חדשים טרם תחילת אימוניםהספק יהיה אחרא .1.9

 ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  מכבי אינה מתחייבת לקבל את .1.10

 .תפסלנההצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש  .1.11
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 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם ההצעות המתקבלות. .2

 

ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי  7על ההסכם המצורף לבקשה תוך  עימו תתקשר מכבי, יחתום הספק .3

 והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.  כולל מפרט קשה. מסמכי הבולהתקשר עימ

 

 קוחות מרכזיים לשרות:ל .4
 

 טלפון איש קשר ותק במכירת שרות חברה

    

    

    

 
 
 

 הערות .5
 

 המחירים אינם כוללים מע"מ 
 

 ימים. 90וקף ההצעה ת 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________   ____________________  ____________________ 
 חתימה )+חותמת(          שם המציע    תאריך      
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 מפרט -נספח א'  

תיאור מפרט ניהול הפעילות הגופנית והפעלת מועדון הכושר במכבי שרותי בריאות )להלן "מכבי" או "המזמין" על ידי 

 "המפעיל".

 פרופיל שרות: .1

להפעלת מועדוני כושר אשר עמדו והוסמכו עלפי דרישות החוק השרות יינתן ע"י מדריכים בעלי הסמכה  .1.1

הישראלי, בנוסף כל צוות המדריכים יעבור הכשרות והשתלמויות לפחות פעם ברבעון ויהיה מאושר ובעל 

 הסמכה.

המפעיל וצוות המדריכים יהיו מעודכנים בידע בנושאי הפעלת מועדוני הכושר, פעילות גופנית במקומות עבודה,  .1.2

 גופנית לפי פרופיל )נשים, גברים(, השפעת פעילות גופנית על הבריאות וכדומה.פעילות 

עם מתאמני מועדון הכושר ועם כלל אוכלוסיית העובדים  1.2חלוק את הידע המוזכר בסעיף ת "המפעילחברת " .1.3

 )הדרכות, פרסומים, הרצאות וכדומה(, כמקובל במועדוני הכושר של המפעיל.

כל הפעילויות במועדון הכושר, איסוף נתונים, אספקת מדדים ועיבוד נתונים  אחרבצע בקרה ומעקב תהמפעיל  .1.4

 אלו באמצעות מחשב.

 תחזוקה: .1.5

חברת " המפעיל " תדאג כל יום לפני תחילת יום הפעילות, במהלך יום הפעילות ובסיומו, לבצע ביקורת 

, לדוגמא: בדיקת ציוד האימון, תקינות של כל הציוד אשר הנמצא במועדון הכושר והקשור לתפעולו היום יומי

מערכות השמע, וידאו, מחשב, ניקיון שירותים, תקינות מערכת המיזוג, תקינות התאורה, משקל, ניקיון 

המועדון, בעיות בטיחות וכדומה. חברת "המפעיל" תדאג להעביר את המידע על הבעיות באופן מיידי לנציג 

 מכבי.

 תפעול: .1.6

הכושר יהיה זמין למתאמנים בכל שעות הפעילות כפי שנקבע. חברת " המפעיל" תדאג כי מועדון  .1.6.1

 באחריות חברת "המפעיל" לדאוג כי מדריך יהיה נוכח במועדון הכושר לאורך כל שעות הפעילות.

חברת " המפעיל" תלמד ותנחה את צוות מדריכיה לדעת ולהבין את חשיבות ערך הבטיחות כדי שיוכלו  .1.6.2

מכשיר הנמצא במועדון הכושר כך שלא תיפגע בריאותו  להדריך כל מתאמן בצורה הנכונה בכל

באחד מהמכשירים. צוות המדריכים יפקח במהלך כל מהלך הפעילות כי  לא נכוןכתוצאה משימוש 

המתאמנים עובדים בצורה נכונה על המכשירים, במידה ויזהה עבודה לא נכונה או סיכון כל שהוא 

 .יעצור את אימון המתאמן

ג כי צוות מדריכיה יידע ויבצע הדרכת וקליטת משתמשים  חדשים במועדון חברת " המפעיל" תדא .1.6.3

הכושר, צוות המדריכים יוודא שבידי המשתמש אישור רפואי להתאמן במועדון הכושר, יבצע 

למשתמש החדש בדיקת כושר בסיסית )משקל, אחוזי שומן, מבחן על המסילה(  אשר בעזרתה יוכל 

נים. חברת " המפעיל" תוודא שהמשתמשים ביצעו הבדיקות בהמשך לקבוע למתאמן תוכנית אימו

הרפואיות הנדרשות עפ"י חוק )המשתמשים שלא עברו הבדיקות כאמור, יופנו לרופא המטפל בקופת 

החולים בה הם חברים לצורך עריכתן( ותנהל מעקב ורישום בנושא. בנוסף, יתעד נתונים אלו ויפתח 

ת עבודה אשר מתאימה לנתוניו הפיזיולוגיים ומתאימה למתאמן תיק אימון, יבנה למשתמש תוכני

 לרצונו של המשתמש, ידריך את המשתמש החדש על צורת העבודה בכל תחנת עבודה.

המפעיל" תדאג כי צוות המדריכים יבצע מעקב וביקורת תקופתיים אחרי המשתמשים, יוודא כי חברת " .1.6.4

משוב ויתאים את תוכנית האימון לקצב המשתמשים עובדים על פי תוכנית האימון, ייתן למשתמשים 

 התקדמותו של המשתמש.

חברת " המפעיל " תדאג כי צוות המדריכים יהיה מעודכן ובקי בספרות העכשווית הקשורה לפעילות  .1.6.5

 במועדון הכושר ויחלוק מידע זה עם המתאמנים.
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: וידאו, מערכת צוות המדריכים ידע להמפעיל את ציוד העזר במועדון לפי חוק והנחית מכבי, לדוגמא .1.6.6

 שמע, מחשב.

צוות המדריכים יהיה קשוב לבעיות מתאמנים/ עובדים.  כל בעיה שתעלה תועבר במהירות האפשרית  .1.6.7

 לאחראי בארגון )בטיחות, חוגים, ציוד וכדומה(.

 ניהול: .1.7

חברת " המפעיל " תתכנן את זמני הפעילות של מועדון הכושר תוך כדי התחשבות בדרישות הארגון  .1.7.1

 ילות במועדון הכושר, בכפוף לאישור המזמין.ועומס הפע

חברת "המפעיל" תודיע ותתייעץ עם המזמין בכל שינוי בלוח זמני הפעילות או באופי הפעילות לפני  .1.7.2

 ביצוע השינוי.

חברת "המפעיל" תהייה בקשר רציף עם המדריכים במועדון הכושר, תקבל מהם משוב על מהלך  .1.7.3

)בטיחות, חוגים, ציוד, תפעול וכדומה(, חברת "  היום יומית הפעילות ותטפל בבעיות שיעלו בפעילות

המפעיל" תודיע לאחראי בארגון על כל בעיה ועל כל תקלה הן על בסיס יומיומי והן במסגרת דיווחים 

 חודשיים.

המפעיל" תודיע לאחראי מטעם המזמין  על כל תלונה אשר הועברה לה ע"י המתאמנים/ חברת " .1.7.4

 ציוד, תפעול וכדומה( הן על בסיס יומיומי והן במסגרת דיווחים חודשיים. עובדים )בטיחות, חוגים,

 חוגים: .1.8

חברת " המפעיל" תפעיל לפי דרישה חוגים במועדון הכושר, את החוגים יפעילו מומחי תוכן בעלי  .1.8.1

הסמכה ספציפית להעברת חוגים אלו. החוגים כאמור יופעלו תמורת תשלום נוסף, כפי שיוסכם בין 

 הצדדים.

 ת "המפעיל" תאבחן את הצורך בסוגי החוגים ותתאימם לאוכלוסיית המתאמנים.חבר .1.8.2

 תועלת. -חברת "המפעיל" תציע ותקדם חוגים ושיפורים בתחום תוך שמירה על עיקרון עלות  .1.8.3

 חברת "המפעיל" תקדם את החוגים ותפרסמם בין העובדים. .1.8.4

בקשר עם המתאמנים חברת "המפעיל" תרשום ותעקוב אחר מספר המתאמנים בחוגים ותהיה  .1.8.5

הקבועים תוך קידום חוגים אצל מתאמנים חדשים, חברת "המפעיל" תתריע בפני לקוחותיה כאשר אין 

 ביקוש לחוג מסוים ואין הצדקה להפעילו.

 חברת " המפעיל " תבצע פעילות והדרכה שוטפת הכוללת: .1.9

 קבלת משתמשים חדשים, בניית תוכנית אימון אישית ושילוב בפעילות. .1.9.1

 ועדכון תוכניות האימון למתאמנים הוותיקים.קידום  .1.9.2

שמירה על קשר אישי הדוק עם המתאמנים, מתן תשומת לב לכל מתאמן, יצירת דינאמיקה קבוצתית  .1.9.3

 ותחושת שייכות ומשפחתיות במועדון.

 דוחות סטטיסטים שוטפים. .1.9.4

ון ע"י עילות במועדשמירה על קשר עם מתאמנים שעזבו או נעדרו מעבר לחודש ושכנוע לחזור לפ .1.9.5

 . email -הודעות ב ביצוע טלפונים ו/או

חוגים, סדנאות, ימי ספורט וכדומה, כיזמת פעילויות שונות לקידום הפעילות והדינאמיקה במועדון  .1.9.6

 הכול באישור מכבי ותמורת תשלום שיוסכם בין מכבי ל"מפעיל".

 " המפעיל " תפקח על קבלת אישורים רפואיים כדלקמן: .1.10

את  תהמאשר למלא הצהרת בריאות רפואיתבמועדון הכושר יחויב  כל עובד המבקש להתאמן .1.10.1

הכולל בתוכו:  הצהרת בריאותכשירותו לאימון במועדון הכושר. כל עובד המבקש להתאמן יקבל טופס 

 .שאלון מידע רפואי והרגלי פעילות

חדר על "המפעיל" לדאוג שלא יתאפשר לעובד מכבי אשר אין ברשותו אישור רפואי עדכני להתאמן ב .1.10.2

 כושר.
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 "המפעיל" תבנה תוכנית אימון על פי עקרונות אלו: .1.11

ראיון אישי לאבחון מגבלות, מטרות תוך והתייחסות למגבלות המצוינות באישור הרפואי ואלו שציין  .1.11.1

 העובד.

ביצוע מדידות: בדיקת כושר כללי, סיבולת לב ראה והערכת צריכת חמצן מרבית, שקילה ובדיקת אחוזי  .1.11.2

 ה )שריר, מים ועצמות(שומן, מסת גוף רז

 בניית תוכנית אימון לשיפור סבולת לב ראה ושרפת שומן. .1.11.3

 בניית תוכנית אימון לחיזוק השרירים. .1.11.4

 ביצוע תרגילי גמישות לשחרור השרירים. .1.11.5

מכבי בפעילות על ידי עובדי מטה "המפעיל " תקדם את פעילות המועדון ותגרום לשיתוף מקסימאלי של  .1.12

 .שאים רלוונטיים, הפעלת חוגים וכדומה, הכל בתאום עם מכביסדנאות תזונה, הרצאות בנו

" המפעיל" תמנה מנהל מועדון אשר יבצע את רוב שעות ההדרכה במועדון, בתוקף תפקידו אחראי על  .1.13

הקשר הישיר בין הנעשה במועדון לבין המזמין ולעדכון וטיפול מידי בכל הקשור לבעיות תחזוקה והפעלה. 

עדון לדאוג לשווק המועדון בין עובדי המזמין חדשים וותיקים על ידי יצירת קשר בנוסף באחריות מנהל המו

בכל הדרכים האפשריות. מנהל המועדון יפעל כ"אבן שואבת", יוצר ומקיים את הקשר האישי בין המתאמנים 

 למועדון ופועל לרווחתם וקידומם האישי במועדון.

 מתאמנים, ויסקור את עבודת המדריך." יבצע ביקורת שוטפת במועדון, יתשאל את ההמפעיל" .1.14

" יבצע פגישת הערכה רבעונית עם כל מדריך למטרת איתור ופתרון בעיות, שיפור נקודות חלשות המפעיל" .1.15

ובעייתיות, קבלת משוב ובדיקת שביעות רצון.  לכל מדריך ימולא טופס "הערכה רבעונית למדריך" המבוסס 

רצון הרבעוני שנערך בין המתאמנים והערכת מנהל מועדוני על הביקורת השוטפת, נתוני שאלון שביעות ה

החברות. חוות דעת זו נשקלת ונדונה בפורום המנכ"ל ומנהל מועדוני החברות ומוסקות מסקנות להמשך 

 פעילות המדריך.

 " יבצע פיקוח וביקורת לשיפור מתמיד של רמת ההדרכה והשרות.המפעיל " .1.16

 זמן הביקורת ומתן עזרה ודוגמא  אישית."המפעיל" יפקח על אופן תפקוד המדריך ב .1.16.1

 "המפעיל" יתשאל את האחראים מטעם הארגון לגבי תפקוד צוות המדריכים. .1.16.2

 " ידאג לאבטחת איכות השרות בדרכים הבאות:המפעיל" .1.17

מתאמנים חדשים: תוך שבוע מתחילת פעילותם יוצר מנהל המועדון קשר עם מתאמנים חדשים  .1.17.1

 יעות רצונם מהמועדון.טלפונית או בשטח בודק ודואג לשב

שנתית: אחת לחצי שנה מועבר שאלון שביעות רצון והצעות לשיפור לכלל מתאמני  1/2מדידה  .1.17.2

המועדון, השאלון מאגד במסגרתו מגוון שאלות בנוגע לרמת השירות ומקצועיות צוות המדריכים, 

"  הפעיל רו להנהלת "ניקיון, מוסיקה ושביעות הרצון הכללית של המנויים. סיכום נתוני השאלון יועב

 ומכבי להסקת מסקנות וגיבוש דרכי פעולה.
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 נספח ב' טופס ההצעה

 

 

 התאגיד המציע:_______________________________________________

 
 

 הערות עלות לפני מע"מ  סעיף

 דקות 60עבור   שעת עבודה של מדריך

 לאטיסחוגים )עיצוב/ אירובי  / פי-פעילות נוספת

 יוגה וכדומה(

 דקות 45עבור  
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 ה ס כ ם

 

 "הספק"(  -)להלן ____________ ח.פ.   ____________  "מכבי"( לבין  -בין מכבי שרותי בריאות )להלן 

 

 להפעלת חדר כושר ופעילות אירובית

 

 תקופת ההסכם .1

 ן:  "תקופת ההסכם"[]להל  31/8/2018עד יום   1/9/2017הסכם זה יעמוד בתוקף למשך שנה החל מיום  .1.1

 שנה בתנאים זהים, או מטיבים.  תנוספות ב בתקופהלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  .1.2

 ימים. 30למכבי שמורה האופציה לסיים את ההסכם בהתראה של  .1.3
 

 התמורה .2

ם מכבי )להלן  בתמורה למתן השירותים המקצועיים שיסופקו לעובדי מכבי ובתנאי שהוזמנו על ידי גורם מורשה מטע

 להסכם זה.  כנספח ב'"(, תשלם מכבי לספק תמורה כקבוע במחירון אשר מצורף התמורה"

 לעיל. 133.הסך הנ"ל ישולם בגין כל שעות הפעילות כמפורט בסעיף  .2.1

לעיל, הפעילויות כאמור בנספח ב' אם יתבקש המפעיל לערוך שיעורים ו/או פעילויות נוספות מעבר לאמור  .2.2

 מחיר נוסף שיוסכם בין הצדדים.יבוצעו תמורת 

המפעיל יוודא שכל המשתמשים עברו בדיקות רפואיות לצורך הפעילות במכון הכושר, בהתאם לדין, ויפנה את  .2.3

 המשתמשים שחסר להם האישור כאמור לרופא המטפל בהם בקופת החולים בה הם חברים.

ה שבוצעו במהלך אותו החודש. החשבון בסוף כל חודש יגיש המפעיל למזמין, חשבון מפורט בגין שעות העבוד .2.4

 ילווה בחשבונית מס ערוכה ויכיל את פרוט שעות עבודת המדריכים.

 ימים ממועד קבלת החשבונית והחשבון המפורט כאמור לעיל. 30המזמין ישלם למפעיל בתנאי שוטף + 

 לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין, אשר ישולם למפעיל כנגד המצאת חשבונית מס כחוק. .2.5

מין יהיה רשאי לבטל הזמנה של פעילות נוספת כלשהי )פעילות החוגים בלבד( כאמור בנספח ב' לעיל, המז .2.6

שעות מראש למפעיל, ובמקרה זה המזמין לא יחויב בתשלום כלשהו בגין הפעילות הנוספת  48בהודעה של 

 שעות. 24של בנוסף, במקרה של מצב חירום יטכל המזמין לבטל פעילות סדירה במכון בהתראה  שבוטלה.

המזמין ישלם למפעיל את התשלומים המוסכמים ללא קשר למספר המשתתפים בפועל בפעילות נוספת  .2.7

כלשהי. ואולם, אם לפעילות נוספת כלשהי לא הופיע אף לא משתתף אחד והיא לא קוימה בפועל, המזמין 

 )חמישים אחוז( בלבד מהתמורה המוסכמת בגין פעילות נוספת זו. 50%-יחויב ב

 

 יובי המפעילח .3

הכנסה, מע"מ, ביטוח -המפעיל מצהיר כי הוא מדווח על פעילותו על פי הסכם זה כנדרש בחוק לשלטונות מס .3.1

 לאומי ולכל רשות אחרת בהתאם לכל דין.

עוד מצהיר המפעיל כי הוא  מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .3.2

, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מ.ע.מ., או פטור 1976 - חשבונות( תשל"ו

מניהול זה, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם 

 לחוק.

 י.המפעיל יודע כי תנאי להתקשרות זו הינו המצאות אישורים כנ"ל בידיו והצגתם בפני מכב .3.3
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המפעיל מתחייב לספק שירותי ניהול והדרכה של המכון, לשביעות רצון המזמין באמצעות מדריכים מנוסים  .3.4

ומיומנים, דוברי עברית, בעלי הסמכה להפעלת מועדוני כושר, עפ"י דרישות החוק, בנוסף, בעלי הסמכה 

 "(."מדריך מוסמךמהמפעיל  )להלן: 

שעות הפעילות של המכון, כמפורט להלן ימצא מדריך מוסמך  המפעיל מתחייב ויהיה אחראי לכך שבמשך כל .3.5

 מטעמו במכון.

המפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לסידור עבודה של מדריכיו והימצאות המדריך המוסמך במכון בכל שעות  .3.6

 הפעילות של המכון.

 המפעיל יהיה אחראי כי למכון יכנסו אך ורק המשתמשים כהגדרתם לעיל, והם בלבד. .3.7

המוסמך יהיה אחראי לפתיחת המכון, להדרכה נכונה וטובה של המשתמשים בציוד במכון, שמירה על המדריך  .3.8

 הציוד, הפעלה תקינה של הציוד, ועל הסדר במכון במשך כל שעות הפעילות.

 המפעיל מתחייב לדאוג לפתיחת וסגירת המכון על פי נהלי המזמין. .3.9

וכנית אימונים למשתמשים, יתפעל באופן שוטף במהלך שעות הפעילות במכון, יקבע המדריך המוסמך ת .3.10

את המכון, לרבות סידור והתאמת הציוד והמכשירים לנוחיות המשתמשים, יבצע הדרכות למשתמשים, יבצע 

 עבור המשתמשים מדידות תקופתיות והערכת התקדמות וישגיח על הפעילות במכון.

הפעלת וניהול המכון, הדרכת   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעיל יבצע את כל הנדרש לצורך

המשתמשים בו ופיקוח על המכון והמשתמשים בו, וכן את כל אשר יידרש ממנו בתוקף תפקידו על פי הסכם 

 זה.

המפעיל מתחייב לבצע את שירותי הניהול, ההדרכה והפעלת המכון על פי הסכם זה בנאמנות, מסירות,  .3.11

ם, הכישרונות, והכישורים הדרושים לשם כך וניצול מומחיות וברמה מקצועית גבוהה, תוך השקעת המאמצי

 פי הסכם זה. -הידע הנדרש לביצוע השירותים על 

המפעיל מצהיר, כי ידוע לו שהמזמין מתקשר עמו בהסכם זה בהתבסס ועל סמך הצהרותיו, מצגיו  .3.12

 והתחייבויותיו כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

 ד', ה' הנן:שעות הפעילות של מכון הכושר בימים א',ב', ג', .3.13

 10:00 – 06:00בבוקר  .3.13.1

 19:30 – 14:00אחה"צ  .3.13.2

 שעות עבודה ליום. למכבי הזכות לשנות את שעות ההפעלה עפ"י שיקול דעתה. 8.5סה"כ 

רון )יום כבמועדי ישראל בהם נהוג שבתון וכן בימי חוה"מ סוכות וחוה"מ פסח לא יופעל המכון. בימי זי .3.13.3

 לחללי צה"ל( המועדון יופעל במתכונת שקטה.הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון 

 שעות של פעילות נוספת כלשהי )ככל שיוסכם עליה( ייקבעו בין הצדדים בהסכמה. .3.14

 כללי בטיחות .4

המפעיל מתחייב לקיים ולשמור על כל כללי הבטיחות הנדרשים להפעלה ולפעילות של המכון. המפעיל יהיה  .4.1

כון, ויהיה אחראי לקיום כל כללי הבטיחות הנדרשים אחראי לכל האלמנטים הבטיחותיים של הפעלת המ

במקום, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב המפעיל להימנע ככל שניתן מכל סיכון בטיחותי ו/או 

 בריאותי למשתמשים, ולהסב את תשומת ליבם של המשתמשים לכל סיכון הכרוך בפעילות במכון.

בטיחות כקבוע בחוק ולשמור על תקינותן בכל הקשור לתקינות  המזמין אחראי להתקין בשטח המכון מערכות .4.2

 טכנית שאינה קשורה לשימוש במכון.

 ביטוח ואחריות .5

 המפעיל  יישא באחריות וביטוח כמפורט בנספחי הביטוח המצורפים להסכם זה כנספח "ג'".

 

 אחזקה ותחזוקה .6
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לות אחזקה ותחזוקה של ציוד המפעיל מתחייב לשתף פעולה עם חברת האחזקה, האחראית על ביצוע פעו .6.1

"(. מובהר, כי המזמין אחראי לרכישת כל הציוד הנדרש להפעלה של מכון הציודהכושר במכון )להלן "

 הכושר, וכי הציוד הינו בבעלות המזמין בלבד.

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות היצרנים לשימוש בציוד ולהתריע מבעוד מועד על כל קלקול בציוד שיגלה  .6.2

או בחלק ממנו. האחריות לתחזוקת הציוד ולתיקונו הינה של המזמין, בעצמו ו/או באמצעות חברת  המפעיל

 אגנטק.

המזמין אחראי לאחזקת המבנה בו נמצא המכון ומערכותיו. המזמין מתחייב לתקן כל תקלה במערכת המבנה,  .6.3

יגרם נזק לציוד כתוצאה כגון חשמל, מים ומיזוג במהירות האפשרית באופן שפעילות המכון לא תושבת. אם 

  מתחזוקה לקויה של המבנה יישא המזמין בכל הוצאות תיקון הנזק לציוד.

מובהר, כי המפעיל לא יחויב לשלם תשלום כלשהו למזמין ו/או לצדדים שלישיים, בגין המבנה בו נמצא מכון 

י ניהול ו/או בכל תשלום הכושר. מבלי לגרוע מהאמור, המזמין בלבד יישא בארנונה ו/או דמי שכירות ו/או דמ

ו/או מס אחר בקשר למבנה. כן יישא המזמין בתשלומים עבור ניקיון ו/או מים ו/או חשמל ו/או טלפון ו/או 

 טלוויזיה שיידרשו לצורך ההפעלה של מכון הכושר.

 .ראשונה הכוללת דפיברילטור המזמין אחראי להמצאות ערכת עזרה .6.4

הציוד המשרדי, הציוד המתכלה, הניירת והריהוט הנדרש לפעילות המזמין נושא באחריות מימון ואספקת כל  .6.5

 תקינה של המכון לפי שיקול דעתו ובהתאם להנחיות המפעיל במהלך כל תקופת ההפעלה. 

היצרן המפעיל ידאג ויוודא כי השימוש בחדר הכושר ובציוד שבו נעשה באופן זהיר ואחראי על פי הוראות  .6.6

והמזמין, כמו כן יודיע המפעיל למזמין על כל תקלה במבנה מכון הכושר, במערכותיו, או בציוד המותקן 

 במכון הכושר מייד עם גילוי  התקלה. 

 

 מעביד-אי קיום יחסי עובד .7

המזמין יהיה רשאי להורות למפעיל להביא להפסקת עבודתו של עובד המפעיל במכון, מנימוקים סבירים  .7.1

כתב, ובמקרה זה המפעיל יגרום  להפסקת עבודתו של העובד במכון, תוך פרק זמן סביר, אשר שייפרטו ב

 יום. מכבי לא תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין הסילוק ו/או הפיטורים האמורים. 14לא יעלה על 

כעובדיו  המפעיל מצהיר כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות נשוא הסכם זה, ייחשבו לכל צורך .7.2

או שלוחיו, ולא יחשבו כעובדים או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא 

 בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 פי כל דין ונוהג.-המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים שהוא חייב לשלם לעובדיו  על .7.3

 ן עצמאי:המפעיל קבל .8

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

פי החוזה למכבי -פי החוזה וכל זכות    שניתנת על-כי המפעיל משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על .8.1

ו/או לאחראי ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על   ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה 

בטחת ביצוע הוראות החוזה במלואן, ולא תהיינה לכל העובדים במתן השירות, אינה אלא אמצעי לה

המועסקים על ידי המפעיל כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות 

אחרות ממכבי בקשר עם ביצוע החוזה או הוראה שניתנה על פיו, או  בקשר עם ביטול או סיום החוזה, או 

 ת על פי החוזה,  מכל סיבה שהיא.סיום כל התקשרו

כי המפעיל יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות מוסמכות  .8.2

פי הוראות כל דין, -אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות, על

, כי המפעיל אינו אחראי לקיום רישיון עסק למכון )ככל בקשר לביצוע מתן השירות על פי החוזה. מובהר

 שהרישיון כאמור נדרש(.
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המפעיל ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את המפעיל להופיע בשם  .8.3

 מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

האמור לעיל, מתחייב המפעיל לפצות ו/או לשפות  את מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או מבלי לגרוע מכלליות  .8.4

ידי רשות מוסמכת כי המצב העובדתי ו/או המשפטי שונים מהאמור לעיל, -חיוב אחר כלשהו, אם יקבע על

קנס /ואו עיצום מעביד בין מי מעובדיו לבין מכבי, או אם יוטל על מכבי  -לרבות אם יקבע כי קיימים יחסי עובד

 כספי עקב מעשה או מחדל של המפעיל.

 

 אופי ההתקשרות .9

המפעיל יספק את השירותים למזמין כקבלן עצמאי בין בעצמו ובין באמצעות עובדיו ולא ייווצרו בינו לבין המזמין  .9.1

יחסי עובד ומעביד. המפעיל יקבע בעצמו את אופן ביצוע התחייבויותיו ובלבד שיספק למזמין את השרות 

כנדרש על פי הסכם זה. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי המפעיל מנהל עסק עצמאי שאינו חלק אינטגרלי של 

המזמין ואין המפעיל משתלב במנגנון המזמין ובמערכו הארגוני וכי התחייבויותיו על פי תנאי חוזה זה באים 

 להבטיח אספקתו של השירות כהגדרתו לעיל.

ה לא ישתמש או יעביר כל מידע הנמסר לו ע"י המפעיל או בא כוחו ללא המזמין מתחייב כי עם סיום החוז .9.2

 אישור בכתב מהמפעיל.

 אנשי קשר .9.3

 להיות איש הקשר הישיר עם  המפעיל.  גלית שפרמכבי ממנה בזאת את   .9.3.1

 המפעיל ממנה בזאת את  ________ להיות איש הקשר הישיר עם  מכבי.  .9.3.2

יגי המזמין ולשתף עמם פעולה בכל הנוגע להסכם המפעיל מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נצ .9.3.3

 ולביצועו.

 הפרות ותרופות .10

 .1970 -על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(   תשל"א  .10.1

הנם מעיקרי הסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה, אשר תזכה את  4,5,6,7,9,10,13סעיפים  .10.2

 הצד השני:

 ם לאלתר אם מדובר בהפרה יסודית; אולבטל את ההסכ .10.2.1

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהצד המפר לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות, תוך  .10.2.2

 ימים מיום שתימסר לו הדרישה. 3

מתן אורכה ו/או שיהוי ו/או עיכוב בשימוש בזכות כל שהיא של המפעיל לא תחשב כוויתור על זכות כלשהי  .10.3

 הדין, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. על פי החוזה או

 מעמד המפעיל במכון .11

 רשות בלבד, המפעיל מאשר בזה:-מפעיל המכון הינו בר .11.1

כי ההרשאה להפעיל ולהשתמש במכון שנתנה לו מכבי היא רק כדי לאפשר לו את מתן השירות לפי  .11.1.1

 לבד.הסכם זה, וכל עוד ההסכם מתיר לו את  מתן השירות, ורק בשטח האמור ב

כי ההרשאה להפעיל ו/או להשתמש במכון או הפעלתו לא יתפרשו כזכות בלעדית ולא יהוו החכרה או  .11.1.2

ו/או  חוק  1972 -השכרה, וכי המפעיל לא יהיה מוגן לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב

לו כל  , ו/או כל חוק אחר המקנה זכות בשטח המכון, ולא תינתן1971 -השכירות והשאילה, התשל"א

זכות מכל מין וסוג שהוא החורגת ממסגרת החוזה, והוא  מתחייב בזאת שלא  יתבע לעצמו זכות 

 כאמור ומצהיר שאינו זכאי לכל הגנה וזכות חוקית כאמור.

פי האמור בהסכם זה,  לא תתפרש כיוצרת יחסי חכירה או -כי קביעת התמורה ו/או התשלום, על .11.1.3

 כלשהם בין המפעיל לבין מכבי.שכירות או שותפות או יחסים אחרים 
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רשות בלבד, והכול בכפוף -כי בכל תקופת הפעלתו, שימושו והימצאו במכון הוא יהיה בגדר בר .11.1.4

 להוראות החוזה.

כי הזכות להשתמש במכון והימצאותו במכון לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה הינה לתקופת   .11.1.5

זה ובנספחים , כי ידוע לו שבכל עת למכבי החוזה בלבד ורק ימי ושעות העבודה האמורים בחו

 שמורה   הזכות לדרוש את פינויו מהמכון.

המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש סביר במים, חשמל וטלפון בתוך תחומי המכון בלבד ללא כל  .11.1.6

 .תשלום ואך ורק לצורך מתן השרות

 אחריות וביטוח .12

פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה -ו/או על פי הסכם זה-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על 15.1
או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת 
ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" 

(, "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק")להלן: המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 
פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות -וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך 
 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-לא פחות מ
סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב,  מובהר, כי

 .בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את  15.2

דאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ל

הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו 

כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות 

 העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

א צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד לל 15.3

חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 

ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת 

שהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, הביטוחים כ

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

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 15.4

תיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות מהתחייבויו

 פי כל דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על

ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק  15.5

לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח  15.3מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  להפקיד בידי

 פי ההסכם.-נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם 
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  15.5ו/או  15.3ידי הספק כנדרש בסעיפים -אישור עריכת ביטוחים עלמובהר, כי אי המצאת  15.6

תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי 

 הסכם זה.

 .1970-אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

ידי הספק כאמור -שאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא עלמכבי תהא ר 15.7

לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים 

זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי  15פי סעיף -את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על

יכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או לער

כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, 

זאת בין פי כל דין, ו-פי הסכם זה ו/או על-ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על
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אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם 

 לאו.

ידי מכבי, וכי המבטח -ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על 15.8

ייב המבטח שהפוליסות לא מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתח

)שלושים(  30תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 

 יום מראש.

ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה  15.9

ת, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסו

 שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי  15.10

ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי 

ר זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטו

מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב 

כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי 

 פי הפוליסות.-זכויותיו על

מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה הספק  15.11

זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או  15הביטוחים המפורטים בסעיף 

זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה  15פי המוגדר בסעיף -אוחרת יותר עללתקופה מ

 בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים  15.12

 ח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטו

 

 הסבת החוזה: .13

המפעיל איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, 

 אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 זכות הקיזוז: .14

ספי שהזוכה עשוי להיות הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כ .14.1

 חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, אי  .14.2

ת האמור לעיל, מכל סכום דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבו

 המגיע ו/או שיגיע לזוכה ממכבי.

 שונות .15

כל הודעה שתשלח לאחד הצדדים בדואר רשום על פי כתובות שבמבוא ו/או על פי כל כתובת אחרת  .15.1

שעות מעת מסירתה לדואר  72שימסור עליה למשנהו בהודעה בכתב תחשב כמתקבלת אצל הנמען תוך 

 למשלוח.

מות שבין הצדדים ממועד חתימתו יכריעו הוראותיו בכל סתירה בין הוראות חוזה זה מאחד את כל ההסכ .15.2

 חוזה זה לבין כל מסמך אחר שמועדו לפניו.

 אביב.-סמכות השיפוט הבלעדית בענייני חוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בתל .15.3

ם לא יהיו הצדדים מאשרים כי האמור בהסכם זה משקף את כל שהוסכם והותנה ביניהם במלואו וכי ה .15.4

קשורים בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים והתחייבויות בכתב ובעל פה שאינן נכללות בהסכם זה 

 ואשר נעשו, אם נעשו, לפני חתימתו.
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הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי  .15.5

ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין לבין המפעיל, עובר למועד חתימת 

על רותים וטובין שסופקו יעבור שבספרי החברה מוסכם כי היתרה של מכבי התקופה הקודמת להסכם זה. 

 ₪. 0עומדת על  31.12.2016תאריך   במישרין ובעקיפין עדידה למכבי 

 ייערך בכתב חתום על  ידי שני הצדדים להסכם זה. כל שינוי בהסכם זה יכול שיעשה ויהיה לו תוקף רק אם .15.6

כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד  .15.7

ימים מיום  3למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 בפועל.בעת המסירה  -המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד 

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

 __________________                           הספק____

        כתובת ______________________

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים:

        מכבי:

        הספק:

                

 

                   _______________                                _______________ 

   הספקמכבי שרותי בריאות                                             

   שם מלא של החותם:       
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 מחירון –נספח ב' 

 

 הערות לפני מע"מ  בש"ח  עלות סעיף

   שעת עבודה של מדריך

 פילאטיס /חוגים )עיצוב/ אירובי  -פעילות נוספת

 יוגה וכדומה(

  

 

 למחירים יתווסף מע"מ כחוק 
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 אישור עריכת ביטוח למכון כושר -'גנספח 

     
 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או תאגידים שלובים קרן מכבי ו/או מכבי מגן  מכבי שירותי בריאות ו/או 

 יחד ולחוד: "מכבי"()להלן ב

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  בקשר מכוןהננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ___________________ )להלן: "
עם מתן שירותי ניהול מכון כושר ומועדון בריאות, )להלן: "המכון"( לרבות הפעלה, הדרכה ופיקוח,  בתוך המכון וכן כל 

"( וזאת ההסכם" -" והשירותיםרותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין המכון )להלן בהתאמה: "השי
 "(.תקופת הביטוחלתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________ )להלן: "

 

פקודת הנזיקין )נוסח  ביטוח חבות המכון כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד 1980 -חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

-למקרה ו₪   6,000,000כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
שפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב ל₪  20,000,000

 בחובות מעביד כלפי מי מעובדי המכון.

 פוליסה מספר ___________________

 

ביטוח חבות המכון על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2
לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן  לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו,

לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪    6,000,000השירותים על ידי המכון ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 
ו וזאת בכפוף שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המכון ו/או מי מטעמ

לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או 
 עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת המכון.

 פוליסה מספר ______________________

 

המבטח את חבות המכון בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או  -ביטוח אחריות מקצועית .3
טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של המכון ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך 

לאירוע ובסה"כ ₪   3,000,000כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של 
לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי המכון ו/או מי מטעמו וזאת 

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

בדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: או 
השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב 

 הביטוח לכסות את אחריותו של המכון בגין אי יושר עובדים.

כון למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי המ
הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך 
לא לפני ____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל  6ותביעות מוארכת, למשך תחול תקופת גילוי נזקים 
אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין 

 כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 פוליסה מספר ___________________

 כללי 

 ן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל. המכו .4

בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו  .5
 עמה.מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מט

אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה  .6
 יום מראש. 30למכבי הודעה על כך בדואר רשום 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המכון, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  .7
 הדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.כ"ביט" במ

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.

 בכבוד רב         

 ___________חברה לביטוח בע"מ

 על ידי ____________________

 )תפקידושם החותם ו(       
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