
 הסכם
  2019שנערך ונחתם בהוד השרון ביום _____ לחודש ______ שנת 

 

 עיריית הוד השרון    בין:

 , 28מרחוב יהושע בן גמלא    

 הוד השרון

 מצד אחד     "(העירייה) להלן: "   

 

 ________________________   לבין:

 עוסק פטור/עוסק מורשה מס._____________________    

 ___________________שכתובתו _   

 טלפון: ________________, פקס. ___________   

 טלפון נייד: ___________

 דוא"ל: ___________________

 מצד שני     "(מפעילה)להלן: "   

 

בתי הפעולות חוגים, פעילויות וסדנאות עבור  יינת, בקבלת שירותיוהעירייה מעונ הואיל

צורך יסודיים שונים ברחבי העיר הוד השרון ול בבתי ספרהספר של החגים והקיץ 

להפעיל לפנות אליה בהצעה ויחידים גופים  הזמינהרסמה קול קורא ובו כך פ

 ;ם כאמורשירותי

 

נמצאה מתאימה  מפעילפנה לעירייה במסגרת הקול קורא ופניית ה מפעילוה והואיל

 ;בהתאם לכל תנאי הקול קורא

 

סיון הידע, הני , כי יש לומצהיר מפעילהו מפעילעם ה העירייה מעוניינת להתקשרו והואיל;

 נשוא הסכם זה; והיכולת לביצוע התחייבויותיו

 

 ;מפעילהשל  את התחייבויותיה ושכרווברצון הצדדים לקבוע  והואיל;

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור
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 מבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 נושא ההתקשרות

 בבתי הספר היסודייםחוגים, פעילויות וסדנאות לילדים  מפעילהייה מזמינה בזה מאת העיר .2

 רותיםיהשמתחייב לספק את  מפעילוה "(השירותים המוזמניםהלן: "עיל ול)ל בהוד השרון

 .לשביעות רצון העירייהו ובהתאם לתנאיו, במועדים כפי שיפורטו בהסכם זה המוזמנים

 מפעילההצהרת 

ידע, הא בעל כי הוו את מהות השירותים המוזמנים ממנו א מכירוזה, כי הב מצהיר מפעילה .3

פעל במלוא הסכם, וכי יהמפורטות ב יצוע התחייבויותיומקצועית לבהכשרה הוה ניסיוןה

 עפ"י הסכם זה. השירותיםבמתן  ושרו ומרצוכ

, או באמצעות מדריכים מטעמו באופן אישי השירותים המוזמניםמתחייב לבצע את  מפעילה .4

 .שאושרו ע"י העירייה בלבד

 .כמפורט בהסכם זה השירותיםכל בלעדיות במתן  י אין לו, כמפעיל ומוסכם עליוידוע ל .5

 המפעילשינתנו על ידי  השירותים

 ____________________________ם_מהמדריך הינ יםהמוזמנ השירותים .6

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 . ("השירותים")לעיל ולהלן: 

 ההדרכות כאמור יערכו 

 . _________________________________ בין השעות __________________ ימיםב

או מי מטעמה באופן  חלקת הצהרוניםממנהלת  מתחייב בזה למלא אחר הנחיות המפעיל .7

 מחלקת הצהרוניםיפנה למנהלת  פעילקפדני ומדויק, לא לשנות ולא להוסיף על ההנחיות. המ

או מי מטעמה בכל מקום שלדעתו קיימת אי בהירות, ליקוי מקצועי, או עשויים להיווצר, 

לדעתו, סתירה בין ההנחיות. 
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 התמורה

של סך  למפעילייבויותיו על פי החוזה, תשלם העירייה ומילוי כל התח םשירותיהתמורת מתן  .8

"(. מובהר, כי זמן התמורהמע"מ כדין )להלן: "בגין כל "הדרכה" שיערוך, כולל ₪  _______

דקות. עוד מובהר, כי היקף ההדרכות המרבי שבגינו תשולם  45-"הדרכה" לא יפחת מ

, כי התמורה כאמור הר. מובבתי הספרבחודש לכלל הדרכות  ___, לא יעלה על תמורה

 תשולם למדריך רק בגין הדרכות שבוצעו על ידו בפועל.

לעיל, הינה סופית ומלאה וכוללת את כל  למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המצוינת .9

ההוצאות של המדריך, לרבות חומרים, ציוד נדרש, הגעה למקום וכו' והמטפל לא יהיה זכאי 

 לכל תשלום נוסף מלבד תשלום זה.

העירייה מתחייבת על כמות משתתפים כלשהי בחוג, ולמדריך לא תהיה כל טענה מכל מן  אין .11

 שהיא בגין כמות המשתתפים בחוג.

. היה התחייבויותיו של המדריך על פי הסכם זהמותנה בביצוע מלוא  התמורה תשלום .11

, עקב חופשות ומחלות ו/או מכל סיבה תפקידו כאמור בהסכם זה בצע אתילא  המדריךו

יקבל המדריך תמורה ביחס למספר ההדרכות אותן ביצע בפועל. לא ביצע המדריך כל  ת,אחר

 הדרכה במהלך החודש, לא יהיה זכאי לכל תשלום.

לכל חודש חשבונית  5 -בעירייה או מי מטעמה עד ל מחלקת הצהרוניםהמדריך יגיש למנהלת  .12

ף רשימת ההדרכות מס בגין ההדרכות שבוצעו על ידו בחודש שחלף. לחשבונית המס תצור

תעביר את החשבונית המאושרת לגזברות העירייה  מחלקת הצהרוניםשבוצעו על ידו. מנהלת 

 מועד אישורה כאמור לעיל.יום" מ 31"שוטף + תוך לתשלום, החשבונית תשולם ע"י העירייה 

אישור בדבר ניהול ספרים  תנאי מוקדם לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינו המצאת .13

כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהמדריך לא ימציא לעירייה אישור תקף 

בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל סכום 

 שישולם ע"י העירייה.

וללת את כל התשלומים מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת וכ .14

 וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה.

 להסרת כל ספקות, המדריך לא יהיה זכאי להחזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא.  .15
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 תקופת ההתקשרות

 .(________ )שנה"ל__________ליום ועד  __________חוזה זה הינו מיום תוקף  .16

ויוארך  במידה. תנוספת שנת לימודים תקופלהאריך את הסכם זה ל תהיה רשאית ייהירהע

 ._____________ותסתיים ביום  __________יום תחל תקופת ההתקשרות בהסכם זה 

  על פי החוזה. מפעילבסיום שנת ההתקשרות הראשונה תבדק המשך ההתקשרות עם ה .17

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי

 בין ו/או בינההיו י ולאעסק עצמאי וכי אין  תבעל נההי, כי מפעילה ההסר ספק, מצהיר למען .18

 הענה על ידבוצת הידיחסי עובד ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על  עירייהלבין ה העובדי

 כלשכר עבודה ו/או  עירייה/או לקבל מהו לתבוע תזכאי ההית לאא הי וכי תעצמאי מפעילכ

 לכל דין ו/או נוהג.תשלום ו/או זכויות המגיעות לעובד מהמעביד בהתאם 

 ולקבללתבוע  תזכאי ההיתלא  מפעילה כילפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת  מבלי .19

תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה,  עירייהמה

 פיטורין וכל זכות או הטבה אחרות המוענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג. פיצויי

 הועל חשבונ הבעצמ שאתיבלבד  מפעילה באמור לעיל, מודגש בזאת כי לפגוע בלימו בנוסף .21

/או לכל רשות אחרת בגין ולמוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה  הבכל התשלומים שיגיעו ממנ

 ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.

כל כי על אף  ךממוסייקבע בעתיד על ידי בית משפט  הםכי גם במקרה ב ,תמתחייב מפעילה .21

לפצות ו/או  מפעילה ת, מתחייבעירייההלבין  וסכם זה שררו יחסי עובד מעביד בינהאמור בה

 לשלם. עירייהחויב התבסכומים אותם  רייהיהע לשפות את

 לנזקים מפעילאחריות ה

המפעיל מצהיר ומתחייב, כי בידיו כל הביטוחים והאישורים המתאימים למתן השירותים  .22

 נשוא הסכם זה.

והוא מתחייב עקב ביצוע שירותיו  כל נזק או הפסד שיגרם לעירייהל אחראי יהיה המפעיל .23

כל אחראי כלפי  ייגרם כאמור. המפעיל יהיהלפצות את העירייה בעד כל נזק או הפסד אשר 

שירותיו או עקב שירותיו ואם העירייה תחויב שהוא בגין נזקים שיגרמו בקשר עם צד שלישי 

 גין כל תשלום או הוצאה שיגרמו לה.בנזק כאמור, יפצה וישפה אותה ב

במקרים בהם על המדריך לספק ציוד ו/או רכוש כלשהו לפעילות בחוג, לא תהיה למדריך כל  .24

טענה כלפי העירייה בנוגע לתקינות הציוד ו/או לנזקים אשר נגרמו לציוד עקב שימושו הרגיל 

 ו/או עקב רשלנות של המדריך או מי ממשתתפי החוג.
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 האיסור הסבת החוז

כולו או  להעבירו ו/או להסיבו תהיה רשאיוהיא לא תבלבד  מפעילההסכם זה נערך עם  .25

למסור כל זכות או חובה על פי הסכם זה לאדם  תהיה רשאימקצתו לאדם אחר וכן לא ת

 אחר.

 לפי הסכם זה , לקבלת תשלום כלשהו מהעירייהזכותהלהמחות את  תהא רשאיתלא  מפעילה .26

 .סכמה בכתב של גזבר העירייהלכך ה הבללאחר, אלא אם קי

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים להסכם זה וכל  .27

 שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב לא יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.

 ביטול ההסכם

 31  בכתב על כך הודעה בכל עת, ובלבד שנמסרהאת ההתקשרות  להפסיק םרשאי הצדדים .28

 יום קודם לכן.

בגין  תשלומים עבור החלק היחסי לקבל תזכאי מפעילה תהאכאמור, סקה ההתקשרות הופ .29

 עד לשלב ביטול ההסכם.מתן השירותים 

 שונות

יהיה חייב לפצות את הצד  זהצד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה  כל .31

לגרוע מזכות הצד המקיים  מבליקב כך, וזאת המקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו ע

  לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.

 כתובות והודעות

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .31

כל הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, אם נמסרה ביד  .32

ת מעת המסירה ואם נשלחה שעו 72כעבור  –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  –

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה. – או בדוא"ל בפקסימיליה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

________________________    _______________________ 

 מפעילה              העירייה               


