
 שירותים הסכם

 2022שנת ________  לחודש_ __ ביום בשהם ונחתם שנערך

  תאגיד חינוך שהם בין:

 "(ןהמזמי" " ו/אוהתאגידלהלן: ")

 מצד אחד          

 _____________  לבין:

 "(נותן השירותים)להלן: "
 מצד שני          

 

 להסכם זה. בנספח א', כמפורט לקבל שירותים מנותן השירותים מבקש והתאגיד הואיל 

 וכישורים ניסיון, ידע כבעל עצמו והציג שירותים לתת רצון הביע ונותן השירותים והואיל
 ;להלן כמפורט השירותים לביצוע מתאימים

 להתקשר משפטית הגבלה כל עליהם מוטלת לא כי מצהירים, ונותן השירותים והתאגיד והואיל
 ;זה בהסכם

 ;זה מיוחד חוזה לתנאי בכפוף נותן השירותים עם להתקשר ןמוכוהתאגיד  והואיל
 

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם לפיכך

 מבוא .1

 . עימו יחד וויקרא, הימנו נפרד בלתי חלק ונספחיו מהווים זה להסכם המבוא .1.1

 .כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לשם פרשנות .1.2
 

 :ההסכם מהות .2

 בנספחכמפורט  "(התאגיד)להלן: " מועצהב החינוך תאגידלים שירות ייתן השירותיםנותן  .2.1
 "(. השירותים": להלן) התאגידעל ידי  ייקבעו אשרבמועדים , זה להסכם 'א

 

 :השירותים נותן והתחייבויות הצהרות .3
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר נותן השירותים

להתקשרות  ,שהוא, לרבות חוזית ו/או חוקיתסוג מין וכל מניעה ו/או הגבלה מכל  לוכי אין  .3.1
 ולקיום התחייבויותיו מכוחו. בהסכם זה

 הם.הבינם ויפעל על פי האמור ב כי קרא הסכם זה ואת תנאיו לרבות הנספחים לו, .3.2

 פ"ע, לביצוע השירותים ואמצעים ניסיון, מתאימה והכשרה כישורים, ידע בעל הוא כי .3.3
 . ובנספחיו זה בהסכם פורטכמ התחייבויותיו את ולקיים, זה הסכם

 בזאת מוצהר .עצמאי כקבלן עליו החלים והמיסים התשלומים כל את שוטף באופן שלםי כי .3.4
 . ומעביד עובד יחסי נותן השירותים לבין התאגיד בין יהיו ולא אין כי

 לפי חשבונות פנקסי ניהול על אישור בידו יש וכי, כדין ספרים המנהל מורשה עוסק הוא כי .3.5
, 1976 ו"התשל( מס חובת ותשלום חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק

 מס ניכוי על אישור לרבות, תאגידה דרישת לפי האמור האישור את להציג מתחייב והוא
 .  במקור

 כל את ולבצע השירותים לקיום הדרוש אחר אמצעי כל לרבות שירותיו את לספק .3.6
 תנאי פ"וע זה בהסכם שנקבעה התקופה לכל ובנספחיו זה בהסכם כמפורט התחייבויותיו

 .זה הסכם

 עם אלא לאחר זה הסכם לפי מחובותיו חוב או מזכויותיו זכות להמחות ולא להעביר לא .3.7
 .תינתן אם, ההסכמה לתנאי ובהתאם התאגיד של ובכתב מוקדמת הסכמה קבלת



 כמיטב לעשות השירותיםנותן  מתחייב, שהיא סיבה מכל, םשירותיה יופסקו בו מקרה בכל .3.8
 העברת ולשם התחייבויותיו של נאות סיום לשם, תאגידה עם פעולה שיתוף תוך, יכולתו
 . ימונה אם התאגיד י"ע כך לצורך שנתמנה אחר לאדם מסודרת בצורה הביצוע

 

 התמורה .4

: להלן) 'א בנספח הנקובים הסכומים את תאגידה שלםי השירותים לביצוע בתמורה .4.1
נותן לחשבונית שהמציא  תאגידהימים מיום אישור  30וזאת בשיטת שוטף +  "(התמורה"

 .על פי דין מע"מ יתווסףכומים כאמור לס. בעבור השירותים השירותים

 לרבות, דין כל פי על המתחייבים הניכויים או/ו התשלומים כל את ישלם נותן השירותים .4.2
 . בלבד עליו יחולו דנן והתשלומים, עצמאית בצורה, מ"מע או/ו הכנסה למס תשלומים

התמורה הכוללת, הסופית והמוחלטת בגין  ינהה מצהיר כי התמורהנותן השירותים  .4.3
 ההפסדים או/ו הרווחים או/ו ההכנסות לגובה בנוגע תאגידל בטענות יבוא לאהשירותים וכי 

 .  זה הסכם נשוא השירותים ממתן כתוצאה שיצטברו שיגיעו
 

 וביטוח ושיפוי אחריות .5

 וסוג מין מכל נזק לכל אחרת או/ו נזיקית ,חוזית שהיא עילה בכל אחראי היהי לא התאגיד .5.1
השירותים שיסופקו על ידי  עקב שיגרם נוחות אי, הכנסה אובדן, הוצאה כל לרבות שהוא

 .  זה הסכם עם בקשר מטעמו מי או/ו נותן השירותים

, תוצאה או/ו הוצאה או/ו פגיעה או/ו נזק לכל התאגיד כלפי אחראי יהיה נותן השירותים .5.2
 כתוצאה כלשהו שלישי לצד או/ו ומטעמ למי או/ו לתאגיד ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל

 .זה הסכם לפינותן השירותים  מהתחייבויות איזו הפרת או/ו זה הסכם מביצוע

 להתפשר או/ו לשלם תיאלץ או/ו תתבע בו מקרה בכל תאגידה את ישפה נותן השירותים .5.3
 נזק כל או/ו נותן השירותים של באחריותו היה אשר מחדל או/ו מעשה או/ו אירוע כל בגין

 . זה הסכם פי שעל התחייבויותיו אחר נותן השירותים ימלא ולא במידה ייגרם אשר

נותן השירותים רשאי לבטח את אחריותו לפי הסכם זה אולם לא יהיה בקיומו ו/או אי  .5.4
 לגרוע מאחריות של נותן השירותים כאמור.קיומו של ביטוח כאמור כדי 

  

 

 מעביד עובד יחסי העדר .6

 זה הסכם במסגרת תאגידה לבין מטעמו מי או/ו נותן השירותים בין היחסים כי מוסכם .6.1
, אישי באופן לעובדיו אחראי יהיה נותן השירותים. בלבד עצמאי קבלן -מזמין יחסי הינם

 העסקתם, עבודתם תנאי, עבודתם בגין דין פי על עליהם החלים התשלומים כל לרבות
 בשום יחולו לא וכי, מעסיק על החל אחר תשלום וכל המיסים תשלומי, הסוציאלי וביטחונם

 .  התאגיד לבין מטעמו מי או/ו נותן השירותים בין מעביד-עובד יחסי מקרה

 מוסמכת שיפוטית ערכאה י"ע הימים מן ביום יקבע, הצדדים של הברורה כוונתם חרף אם .6.2
 לגרוע מבלי, נותן השירותים מתחייב, מכך הנובע כל על, מעביד-עובד ביחסי מדובר כי

 ול שיגרמו ההוצאות במלוא, מיידית תאגידה את לשפות, בכללותו זה בהסכם מהאמור
 . דין-עורך ט"ושכ משפט הוצאות וכן חויבי בהם ותשלומים הוצאות לרבות

 או/ו כלשהי מדרישה כתוצאה כלשהי בעלות או/ו באחריות לשאת התאגיד על ויהיה ככל .6.3
 בין העבודה מיחסי כתוצאה או/ו' ג לצד נזק או/ו ידה על זה הסכם לביצוע הנוגעת תביעה

 בהתחייבויותיו נותן השירותים של עמידתו מאי כתוצאה או/ו, לעובדיו נותן השירותים
 את לשפות השירותיםנותן  מתחייב,  כלשהם שלישיים צדדים בין או/ו התאגיד כלפי

 . כאמור ול יגרםש הוצאה כל בגין התאגיד
 

 :וסיומו ההסכם תקופת .7

 ועד ההסכם חתימת מיום החל, זה להסכם בהתאם, השירותים את יפעיל נותן השירותים .7.1
 "(.ההסכם תקופת: "להלן) 'א בנספח הנקוב למועד



 או/ו בטענות איבו לא נותן השירותיםו תאגידההשירותים יבוצעו ויוענקו בהתאם לדרישת  .7.2
 האמורים השירותים לקיום הנוגע בכל התאגיד תוהחלט לעניין תביעות או/ו דרישות
 .זה להסכם בהתאם

הצדדים יהיו רשאים להודיע על הפסקת ההסכם מכל סיבה , לעיל מהאמור לגרוע מבלי .7.3
 .ימים 30 של התראה שהיא, עם מתן

לנותן  מוקדמת הודעה וללא לאלתר ההסכם את לסיים רשאי האי התאגיד, בנוסף .7.4
 :שלהלן המקרים אחד בכל, השירותים

 לא יעמוד בדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת; נותן השירותיםאם  .7.4.1

 ו/או מי מטעמו בעבירה שיש עמה קלון; נותן השירותיםאם הורשע  .7.4.2

, או שמונה או הקפאת הליכים הליכי כינוס או פירוקנותן השירותים נפתחו כנגד אם  .7.4.3
לא בוטלו  האלכל ו ,מפרק או מפרק זמני, או שהגיע להסדר פשרה עם נושיולו קדם 

 ;יום 30בתוך 

, כולם או חלקם ,הסכםהלפי  את חיוביוהעביר ו/או המחה  נותן השירותיםאם  .7.4.4
 ;את עסקו מלנהלחדל  נותן השירותיםאם ו/או  בניגוד להוראות הסכם זה

ימים מיום  שבעהוההפרה לא תוקנה תוך  ,הפר את ההסכם נותן השירותיםאם  .7.4.5
 ;מסירת ההודעה על ההפרה

 

  כללי .8

 תרופות) החוזים וחוק 1971 -א"התשל, החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם הוראות על .8.1
 . 1973 – ג"תשל(, חוזה הפרת בשל

כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי  .8.2
 .התאגידהחתימה של 

 האזרחיים ש"לביהמ נתונה, זה לחוזה הנובע בכל הייחודית המקומית השיפוט סמכות .8.3
 . מרכז במחוז המוסמכים

 מבוטלים יהיו זה הסכם חתימת עם. הצדדים בין ההסכמות כל את וממצה מפרט זה הסכם .8.4
 נכללים אינם אשר, פה בעל או בכתב, קודמים והסכמים מסמכים טיוטות, מ"המו דיוני כל

 . זה בהסכם במפורש

 או הקלה, התנהגות ושום, ובכתב מראש הצדדים שני בהסכמת יעשה זה בהסכם שינוי כל .8.5
 פי על או/ו זה הסכם פי על מזכויותיו איזה על כוויתור תחשב לא מהצדדים מי מצד ויתור
 .  ובכתב במפורש נערכו עם אלא, הדין

 אחד צד שישלח הודעות. ההסכם בכותרת כקבוע כן הן זה הסכם לעניין הצדדים כתובת .8.6
 .למשלוח מסירתם מעת שעות 72 כחלוף התקבלו כאילו יחשבו רשום בדואר למשנהו

 :החתום  על  באנו  לפיכך

 
_____________________      ____________________ 

 נותן השירותים                                                                                         תאגידה     

  



 'א נספח

 תיאור הפעילות והשירותים

 להוראות בכפוף הינו זה בנספח האמור כך, מהן לגרוע ולא ההסכם הוראות על להוסיף בא זה נספח
 .עימו יחד ויקרא ההסכם

 

 השירותים .1
הפעלת סדנאות  –לתאגיד חינוך שוהם מתן שירותים מקצועיים תיאור השירותים:  .1.1

 ימים בחודש יולי 6/7קיץ במהלך 
 "(.השירותים)לעיל ולהלן: " 

 

 התמורה:  .2
)ובמלים: ₪ סך של _________  לנותן השירותים התאגיד שלםי השירותים לביצוע בתמורה

 .עבור מתן השירותים______________ שקלים חדשים( 

 
 : תקופת ההסכם .3

ועד ליום  ההסכם חתימת מיום החל, זה להסכם בהתאם, השירותים את יספק נותן השירותים
__________ . 

 

 


