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 הסכם לרשות שימוש בציוד
 

 שנכרת ברחובות בתאריך ______________
 
 
 

 " [המכון] "     מכון ויצמן למדע, רחובות                             בין: 
 " [המחלקה] "      המחלקה לשירותים ביולוגיים         

 
 

 ______________  ח.פ. ___________             ובין:  
 כתובת: ___________               

 " [המזמין] "      טל': _________  פקס: ___________ 
 

המזמין ביקש מן המכון באמצעות המחלקה והמכון באמצעות המחלקה הסכים לאפשר למזמין  .1
"( כמתואר ומפורט בנספח א' המכשורלעשות שימוש במכשור ו/או ציוד של המכון )להלן: "

 "(.רשות השימושהמפורטות להלן )להלן: " להסכם זה, ובכפוף להוראות

נספח א' הוא פרוטוקול המתאר ומפרט במדויק את המכשור בו יעשה שימוש ואת השימוש ]  
 [.שיעשה בו, לרבות מועדים וזהות המשתמש

תמורת רשות השימוש במכשור הנ"ל ישלם המזמין למכון, כנגד חשבונית מס כדין, את התמורה  .2
"(. התמורה עבור חודש התמורהומים המפורטים בנספח ב' )להלן: ", בסכבנספח ב'המפורטת 

העבודה הראשון תשולם מראש וכתנאי מוקדם לתחילת השימוש במכשור על ידי המזמין והחל 
 ימים מסוף כל חודש לגבי החודש שחלף.  7מהחודש השני ואילך תשולם תוך 

יהיה כל צורך לנמק את הרצון  יום. לא 14כל צד להסכם זה יוכל לסיימו בהודעה מוקדמת של  .3
 לסיים הסכם זה.

עם סיום ההסכם, המזמין יוציא מרשות המכון כל ציוד ו/או חומרים שהוכנסו לשם על מנת  .4
לבצע את העבודות, ויחזיר את אזור העבודה כשהוא ריק מכל ציוד ו/או חומרים, ונקי כפי שהיה 

 בעת שקיבלו.    

בזמן ובמקום שיתואם עם ראש היחידה להפרדת תאים   השימוש במכשור על ידי המזמין יעשה  .5
"(, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לעכב עשיית שימוש במכשור על ידי האחראי)להלן: "

 המכון ו/או מי מטעמו. השימוש במכשור יבוצע בפיקוחו של האחראי. 

המכון להשגת למניעת ספק מוסכם על הצדדים כי הסכם זה לא יפורש כיוצר התחייבות של  .6
תוצאות כלשהן כתוצאה משמוש במכשור ו/או כי התוצאות שינבעו משמוש במכשור תהיינה 

 בעלות ערך שימושי ו/או מסחרי כלשהו והמכון אינו יוצר כל מצג ו/או התחייבות בקשר לכך. 

המזמין מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים, לציית להוראות המכון בכל הנוגע לאמצעי  .7
ות, להשתמש במכשור ובחומרים במיומנות ובמקצועיות ולהימנע מגרימת כל נזק מכל סוג בטיח

 שהוא לגוף ו/או לרכוש כתוצאה או עקב השימוש במכשור ו/או בחומרים. 

המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, הן נזקי גוף והן נזקי רכוש  .8
ן למזמין ו/או למי מטעמו עקב או כתוצאה מהשימוש במכשור שייגרמו למכון ו/או למי מטעמו וכ

 ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. 

המזמין מתחייב לתקן על חשבונו, לפי דרישת המכון כל נזק שייגרם למכשור כתוצאה או עקב  .9
שימוש לא זהיר ו/או רשלני ו/או שלא בהתאם להוראות המכון שיעשה על ידי המזמין. לא תיקן 

זק כאמור, יהיה המכון רשאי, לאחר מתן הודעה על כך למזמין, לתקן את הנזק המזמין את הנ
על חשבון המזמין והמזמין מתחייב להשיב למכון כל סכום כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה 

 בכתב של המכון.

המזמין ישפה את המכון מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי  .10
ל נזק שהמזמין אחראי לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין בתנאי שהמכון יודיע על כך המכון בגין כ

למזמין בסמוך לאחר קבלת התביעה ו/או הדרישה ויאפשר למזמין להתגונן מטעמו מפני כל 
 תביעה ו/או דרישה כאמור.
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 ביטוח

 לערוך ולקיים על המזמין מתחייב, על פי דין ו/או על פי הסכם זה המזמיןלגרוע מאחריות  מבלי .11
את הביטוחים הבאים אצל  רשות השימושלמשך כל תקופת תחילת הסכם זה ו ממועדחשבונו, 

 -(:"המזמין"ביטוחי חברת ביטוח מורשית כדין בישראל )להלן: 

המכסה במלוא ערך כינון את הציוד ו/או הרכוש המובא ע"י המזמין  ביטוח "אש מורחב" .11.1
צורך ביצוע השירותים, כנגד הסיכונים המכוסים לחצרי המכון ו/או המשמשים ל

בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי 
 המכוןנוזלים, התנגשות, פריצה ונזק בזדון. הביטוח כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  ו/או מי מטעמו ובלבד שהויתור
 לנזק בזדון.

 
למרות האמור, מוסכם כי המזמין רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש לעיל, במלואו או 

להלן כאילו נערך הביטוח  21בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 
 כאמור במלואו.

 
על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק  המזמיןאת חבות  המכסה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .11.2

בגבולות  המכון(שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף )לרבות במפורש 
לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה  ₪ 4,000,000אחריות של 

תחלוף מצד המוסד  חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעותבדבר 
 לביטוח לאומי. 
 המזמיןלמעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות המכון כמבוטח נוסףאת  לכלולהביטוח מורחב 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בגין ו/או 
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

לא המכון לעניין רכוש ניין פוליסה זו. כמו כן רכוש המכון ייחשב כרכוש צד שלישי לע
 המזמיןתחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקתו, בפיקוחו, בשליטתו או בהשגחתו של 

 או רכוש שפועלים בו.
 

]נוסח חדש[  על פי פקודת הנזיקין המזמיןחבותו של המכסה את  ביטוח חבות מעבידים .11.3
כלפי כל עובדיו המועסקים בביצוע  1980-ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

, נפשית, שכלית או מוות כתוצאה מתאונה שארעה תוך , בגין פגיעה גופניתהשירותים
, בגבולות אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתם מחלהכן כתוצאה מו כדי או עקב עבודתם

 ביטוח. הלתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  20,000,000אחריות של 
היה וייחשב למעביד של מי מעובדי המכון כמבוטח נוסף את  לכלולהביטוח מורחב 

 .המזמין
 

מתחייב לערוך ולקיים ו/או לוודא קיומם של ביטוח חובה וביטוח אחריות  המזמיןבנוסף  .11.4
ו המובאים על ידי ו/א השירותיםכלפי צד שלישי לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע 

 .  לחצרי המכוןו/או מי מטעמו  המזמין
 

המכון ויכללו סעיף לפיו מוותרים לביטוחי וקודמים יהיו ראשוניים  המזמיןביטוחי כל  .12
 המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המכון.

 יהן.ל פע המכוןבתום לב לא תפגע בזכויות  המזמיןעל ידי  ביטוחי המזמיןהפרת תנאי  .13

 לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט". המזמיןמוסכם בזאת במפורש כי נוסחי פוליסות  .14

לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת הזהירות  המזמיןכל חריג אם קיים בביטוח  .15
 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. המזמיןשל 

במועד החתימה על הסכם , המכוןלהמציא לידי  המזמין על, המכוןללא צורך בכל דרישה מצד  .16
את אישור לביצוען וההסכם וכתנאי מוקדם השירותים על פי לפני תחילת ביצוע זה ובכל מקרה 

, כשהוא חתום בידי מבטחי "(הביטוח עריכת אישור)להלן: " ג' כנספחעריכת הביטוח, המצורף 
אישור עריכת ביטוח מעודכן  המכוןלהמציא לידי  המזמין עלתום תקופת הביטוח, מיד ב. המזמין

לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה  המזמיןבגין חידוש תוקף ביטוחי 
 בתוקף. 
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באישור עריכת וזה,  הסכםב כמפורט האחריות/תנאי הכיסוי גבולות קביעת כי, בזאת מוסכם .17
 דרישה או/המזמין. למזמין לא תהא כל טענה ו על המוטלת מזערית דרישה בבחינת , הנהביטוחה

 אחרת טענה כל או/ו האמורים האחריות לגבולות הקשור המכון ו/או מי מטעם המכון בכל כלפי
 ידי המזמין. על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא

 המזמיןתהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי  למכון .18
כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים 

תנאי לתחילת ביצוע  ההינבהתאם להוראות ההסכם אישור עריכת הביטוח המצאת בו. 
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את  המזמיןועל השירותים 

  זה. הסכםעל פי  המזמיןהביטוחים להתחייבויות 

המפורטים  המזמיןיש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי  המזמיןאם לדעת  .19
המשלימים כאמור. בכל לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או  המזמין בהסכם זה על

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות  המזמיןביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי 
ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  ומי מטעמ ו/או המכוןהתחלוף כלפי 

המכון כמבוטח נוסף את  לכלולאדם שגרם לנזק בזדון. כל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים יורחב 
 ו/או בגין מי מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת. המזמיןלמעשי ו/או מחדלי  ובגין אחריות

המזמין מתחייב לשלם את דמי הביטוח ואת ההשתתפויות העצמיות בגין ביטוחי המזמין ולמלא  .20
 אחר כל תנאי הפוליסות. 

ו/או נזק לרכושו המובא לחצרי המזמין פוטר את המכון והבאים מטעמו מאחריות לכל אובדן  .21
המכון ו/או המשמש לצורך ביצוע השירותים וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או 
נזק לרכוש כאמור ו/או מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח 

השתתפות העצמית ו/או ביטוח לעיל )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ה 11.1הרכוש כאמור בסעיף 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל  מזמיןלחסר ו/או הפרת תנאי הפוליסה( ולא תהיה 

בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם 
 לנזק בזדון.

ת הביטוח, יהא לרבות חברות בת ", כהגדרתו באישור עריכמבקש האישורמובהר בזאת, כי " .22
 . המכוןונכללים כמבוטחים תחת פוליסות הביטוח של  למכוןו/או גופים הקשורים 

 

 שונות

למען הסר ספק מוצהר בזאת במפורש כי אין בין המכון ובין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד  .23
כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל חבות  שלוח והמכון לא יחוב –מעביד ו/או יחסי שולח  -

מעביד ולא ישא באחריות כלשהי, מכל סוג שהוא ו/או לא יחוב בכל חבות  –שמקורה ביחסי עובד 
 שהיא בגין מעשי המזמין.

המזמין מתחייב במפורש לא לציין את שם המכון בכל הקשר שהוא ובכל דרך או אופן שהם  .24
 ן ניתנה לכך הסכמת המכון בכתב ומראש.בקשר לתוצאות השימוש במכשור, אלא אם כ

המכון ועובדיו יעשו כמיטב יכולתם לא לפרסם את עצם קיום עבודות המזמין או את תוכנן  יחד  .25
עם זאת, המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שמקום ביצוע העבודה פתוח לאנשים רבים, וכי לא 

 ן במכון או תוכנן יוודע לאחרים.יבוא בשום טענה למכון או מי מעובדיו אם קיום עבודות המזמי

 
 

 מכון ויצמן למדע                המזמין
 ע"י מורשי החתימה מטעמו   ע"י מורשי החתימה מטעמו                       

    ______________                                                                  ______________ 
 

 אישור

אני הח"מ __________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י מורשי החתימה 

 מטעם המזמין.

                                                                                                         _______________ 

 , עו"ד                                                                                                          
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 נספח א' 

 

 המשתמש מורשה לעשות שימוש במכשירים הבאים הנמצאים ב __________ בבניין __________:

 ________________ 

 ________________ 

 ________________ 
 

כן ייעשה שימוש במכשירים וציוד נלווה הנדרשים לצורך הפעלת הציוד הנ"ל, בהרשאה ותאום -כמו

 האחראי.

 

השימוש במכשירים הנ"ל יעשה לפי הדרכה והוראות עובדי המחלקה ל _____________ ולפי נהלי 

 העבודה הנהוגים במחלקה.

 

ם איתם הוא יעבוד על המשתמש לפרט בפני האחראי את החומרים הכימיים/ ביולוגיי

ב_____________, לפני  הכנסתם למתחם, ולתאר את אופן השימוש בהם )תנאי טמפרטורה וכו'( 

לצורך התאמתם מבחינה בטיחותית לכללי העבודה ב___________________. האחראי ויתר עובדי 

 ה _________________  יעשו שימוש במידע זה לצרכים בטיחותיים בלבד.
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 ב' נספח 

 

 , ישלם המשתמש "תמורה" לפי התעריף הבא:1עבור שימוש בציוד המפורט בנספח 

 _______________ -  ___לשעת עבודה $  

  _______________-  ___לשעת עבודה $ 
 

 

תעריף זה אינו כולל שימוש בחומרים מתכלים, למעט פריטים מסוימים )כגון כפפות, וכו'( שיוסכם 

למעט הדרכה  האחראיעליהם מראש בין שני הצדדים. בנוסף לא כולל תעריף זה עזרה  בעבודה ע"י 

. כמו כן לא כולל 1ראשונית שתינתן במשך השבוע הראשון בשימוש במכשירים המפורטים בנספח 

  .האחראישלום זמן יעוץ ע"י הת

דמי ניהול אשר יחושבו על הסכום הכולל של שימוש אחוזים  ____לסכומים הנקובים לעיל, ייווספו 

 בציוד כמפורט לעיל.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

 



 'ג נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

 שם
 מכון ויצמן למדע

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

בציוד רשות שימוש אחר: ☒
 המכון

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 בעל הציודאחר: ☒
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 76100רחובות,  26ת.ד. 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

 כיסוי רעידת אדמה 316      
 כיסוי בגין נזקי טבע 313
 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 314
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור
 ראשוניות 328

 

       
       
       

 אחריות צולבת 302 ₪  4,000,000     צד ג'
 קבלנים וקבלני משנה 307
 כיסוי לתביעות המל"ל 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או  -321

מבקש  -מחדלי המבוטח
 האישור.

 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור ייחשב  329

 כצד שלישי
 

 
מבוטח נוסף היה וייחשב  -319 ₪  20,000,000     מעבידים אחריות

כמעבידם של מי מעובדי 
 המבוטח

 ראשוניות 328

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

        אחר

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046
 תפעול ציוד 100

 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 


