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לבין:

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל

והחברה מפעילה __ מרכזי הכשרות כמפורט בנספח א' להסכם זה ("מרכזי ההכשרות") בהם
מתנהלים קורסים שונים;

והואיל

והחברה מעוניינת להתקשר עם נותן השירות בהסכם לפיו יספק נותן השירות שירותי הוראה
במרכזי ההכשרות ,באופן ובתנאים כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל

ונותן השירות מצהיר כי הוא בעל הידע ,הכישורים ,האישורים והרישיונות הנדרשים לשם
מתן השירותים (כהגדרתם בהסכם זה) וכי הוא מעוניין להעניק את השירותים ולקבל על עצמו
את כל ההתחייבויות הכרוכות בכך ,כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל

ולפי בקשתו של נותן השירות ,על כל הכרוך והמשתמע מכך ,הוסכם בין הצדדים כי הם
יתקשרו בהסכם זה ,לאחר שנותן השירות בחר ,מרצונו החופשי ,להתקשר עם החברה בהסכם
למתן שירותים כקבלן עצמאי;

והואיל

ובין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד על פי דין ,אלא יחסי מזמין-נותן שירות
והצדדים לא ראו ואינם רואים את היחסים ביניהם כיחסי עובד-מעביד;

והואיל

והתמורה עבור השירותים שיעניק הקבלן למזמין (כהגדרתם בהסכם זה להלן) חושבה וכומתה
על בסיס ההנחה ,כי השירותים ניתנים על בסיס קבלני;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את תנאי ההתקשרות ביניהם ולהסדיר את מערכת היחסים
שביניהם במסגרתו של הסכם זה.

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים בהסכם זה וחלוקתו לפרקים ולסעיפים נועדו לנוחיות ולהתמצאות בלבד,
ואין לעשות בהם שימוש לשם פרשנותו.
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.2

.3

השירותים
.2.1

נותן השירות יעניק למזמין במרכזי ההכשרה ,שירותי הוראה ,הנחיה ,הכשרה ,יעוץ ,של
קורסים בתחום ההכשרות הרכות ,עברית תעסוקתית ,יישומי מחשב ,העצמה ,כלכלת
משפחה ,הכנה למבחני מיון וקורסים שונים נוספים ,בהתאם לתיאום מראש בין המזמין
לנותן השירות ובהתאם לשיבוצו בלוח שעות הקורסים של מרכזי ההכשרה ,לרבות בימי
השבת ובחגים ,בהיקף לא קבוע של שעות הכשרה/הדרה/הנחייה ועוד ,וכן כל שירות אחר
עליו יסכימו הצדדים מפעם לפעם (להלן" :השירותים"):

.2.2

מובהר בזאת כי המזמין יהא רשאי להורות לנותן השירות לחדול ממתן שירותים מסוימים
וכן לתחום את מתן השירותים לסוגי הדרכה מסוימים.

.2.3

נותן השירות יפעל במתן השירותים במלוא מרצו ובמיטב כישוריו ומאמציו ,וייתן ויבצע את
השירותים במיומנות ,מסירות ,קפדנות ,נאמנות ,אחריות וזהירות ,במומחיות וברמה
מקצועית גבוהה.

.2.4

נותן השירות יערוך מערכי שיעור ויציגם למזמין בטרם תחילת מתן השירותים ויפעל על
פיהם בלבד בכפוף לאישורו של המזמין.

.2.5

נותן השירות יעבור במידת הצורך ומפעם לפעם קורסי הכשרה שינוהלו על ידי המזמין ,וזאת
כתנאי להמשך החזקת מעמד ספק מאושר.

.2.6

השירותים יועמדו על ידי נותן השירות בהתאם לדרישות המזמין ועל פי שיבוצו בלוח שעות
הקורסים של מרכזי ההכשרה.

.2.7

המזמין יהיה רשאי מעת לעת לבקר את טיב ואופן מתן השירותים על ידי נותן השירות,
ולדרוש ממנו לבצע שיפורים ,כך שמתן השירותים המפורטים לעיל יהיו לשביעות רצונו של
המזמין ו/או מי שהוסמך לכך מטעמו.

הצהרות נותן השירות והתחייבויותיו
נותן השירות מצהיר ומתחייב ,כדלקמן:
.3.1

כי אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו כלפי המזמין ואין
בהתקשרותו ובהתחייבויותיו בהסכם זה משום הפרה של התחייבות אחרת ו/או קודמת שלו
ו/או של מי מטעמו ,מפורשת ו/או מכללא ,לפי כל הסכם ו/או כל דין.

.3.2

כי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה אינו כרוך ולא יעמידו את נותן השירות בניגוד
עניינים מכל מין וסוג שהוא .נותן השירות מתחייב לדווח באופן מיידי למזמין בכל מקרה
של עניין אישי ו/או אחר העלול ליצור ניגוד עניינים בקשר עם ביצוע התחייבויותיו ו/או מתן
השירותים למזמין.

.3.3

כי הוא בעל הידע ,הכישורים ,המיומנות ,היכולת והאמצעים הדרושים לשם ביצוע
התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה ,וכי הוא מתמחה ,בין היתר ,בהדרכות,
בהנחיות ,בהכשרות  ,ועוד .
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.4

.3.4

כי יש באפשרותו למלא אחר מלוא התחייבויותיו בהסכם זה ,וליתן את השירותים
המפורטים בסעיף  2לעיל באופן ובמועדים כמתחייב מהוראות הסכם זה וכל דין.

.3.5

כי הוא מחזיק בכל תעודות ההסמכה ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים על פי כל דין
לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,וכי הוא ינקוט בכל הפעולות הדרושות על מנת
להבטיח כי האישורים ו/או התעודות כאמור יישארו בתוקפם משך כל תקופת ההסכם.

.3.6

כי הוא יפעל במתן השירותים על פי הנחיות המזמין ,בתיאום ושיתוף פעולה מלאים עמו
ועם מי מטעמו.

.3.7

כי אופן ביצוע השירותים היקפם ותדירותם ברור לו ,והוא מתחייב לבצעם במירב הקפדנות,
היעילות ולשביעות רצון המזמין.

.3.8

כי הוא מודע לעובדה ,שהמזמין מקבל שירותי הדרכה ממספר בעלי מקצוע אחרים ,וכי היקף
מתן שירותיו אצל המזמין יהיו בהתאם לשיבוצו בלוח הקורסים של מרכזי ההכשרה
ובתיאום עם המזמין.

.3.9

כי עם קבלת הודעה מטעם המזמין בדבר אי שביעות רצון מרמת ביצוע השירותים ,הוא יפעל
באופן מיידי למילוי דרישות המזמין.

.3.10

נותן השירות מתחייב לדווח בכתב למזמין על כל מאורע חריג או חמור או לא צפוי ,אשר
יתרחש במסגרת מתן שירותיו ,ובכלל זה ידווח בכתב על כל פגיעה ו/או נזק ללקוחות המזמין
ו/או לעובדיו ,מייד לאחר התרחשותו ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 6 -שעות ממועד האירוע
הרלוונטי.

.3.11

כי הוא לא יפגע בציוד המזמין ,במתקניו ,ו/או במשטחיו ולא יעשה בכל אלה כל שינוי ,אם
לצורך עיסוקיו ואם בכלל ,אלא אם קיבל לשם כך אישור מראש ובכתב מן המזמין.

.3.12

כי ידוע לו שהמזמין הסכים להתקשר עימו בהסכם זה על סמך נכונות כל הצהרותיו וקיום
כל התחייבויותיו .לפיכך ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין על פי הסכם זה
ו/או על פי כל דין ,נותן השירות מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ,אובדן,
הפסד או הוצאה שייגרמו לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,כתוצאה מאי-נכונות הצהרותיו או
הפרת התחייבויותיו כאמור ,וזאת מייד עם דרישתו הראשונה.

.3.13

נותן השירות מצהיר ומתחייב בזאת לערוך לעצמו ביטוח פנסיוני ,לכל הפחות בהתאם לקבוע
בצו ההרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה (להלן" :צו ההרחבה") .אי ביצוע הפרשות בהתאם
לצו ההרחבה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה ,בנוסף ובנפרד לכך שנותן השירות ו/או למי
מטעמו לרבות יורשיו לא יהיו טענות ו/או דרישות במקרה של אירוע ביטוחי כמוזכר לעיל.

התחייבויות המזמין
.4.1

המזמין ידאג לציוד ולמתקנים הדרושים לצורך מתן השירותים על ידי נותן השירות ,וזאת על
פי שיקול דעתו הבלעדי .מובהר ,כי הציוד והמתקנים כאמור הם בבעלות המזמין ונותן השירות
לא יהיה ראשי לעשות בהם כל שימוש מלבד השימוש במסגרת מתן שירותיו למזמין.

.4.2

המזמין יערוך לנותן השירות ,על חשבונו ,ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.
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.5

תקופת מתן השירותים וסיומ ה
.5.1

תקופת מתן שירותי ההדרכה ע"י נותן השירות החלה ביום ______ (להלן" :תקופת מתן
השירותים") ,וכל הוראות הסכם זה בנוגע למתן השירותים תחולנה החל ממועד תחילת
מתן השירותים ולמשך כל תקופת מתן השירותים אלא אם נאמר אחרת במפורש.

. 5.2

על אף האמור לעיל ,הסכם זה יסתיים בהתקיימותם של אחד או יותר מהמקרים הבאים
במועד המפורט שם :

.5.3

. 5.2.1

המזמין החליט להביא לסיום ההתקשרות נשוא הסכם זה ,מכל סיבה שהיא,
בהודעה מוקדמת בכתב שתימסר על ידו לנותן השירות  30יום לפני המועד בו
הוא מעוניין לסיים את ההתקשרות .

. 5.2.2

למעט אם החליט המזמין אחרת ,במשך התקופה שבין מתן הודעת המזמין בדבר
סיום ההתקשרות כאמור בסעיף זה לעיל ועד לסיום ההתקשרות בפועל ,ימשיך
נותן השירות למלא באופן סדיר את תפקידו והתחייבויותיו במלואן כמפורט
בהסכם זה ,ויעשה את כל הדרוש לסייע בהעברת תפקידו למחליפו או לכל מי
שהמזמין יורה לו על כך.

. 5.2.3

המזמין ראשי לסיים את ההתקשרות עם נותן השירות באופן מיידי בנסיבות של
הפרת חובת האמונים ו/או חובת הסודיות ו/או הפרת הוראה מהוראות הסכם
זה וכו' בהן הוא חב ביחס למזמין ו/או ו/או אם נותן השירות הורשע בביצוע
עבירה פלילית מסוג עוון או פשע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בקרות אחד או יותר מהאירועים שיפורטו להלן ,תהיה לחברה
הזכות לבטל את ההסכם לאלתר ,ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כמפורט בסעיף 5.2.1
לעיל:
.5.3.1

נותן השירות לא התייצב אצל המזמין בהתאם לשיבוצו בלוח שעות הקורסים
של המזמין;

.5.3.2

נותן השירות סירב לקיים הנחיה של המזמין ו/או ביצע הפרה יסודית של תנאי
ההסכם;

.5.3.3

פג תוקפם של תעודות ההסמכה ו/או ההיתרים ו/או האישורים הדרושים על פי
כל דין לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה ,ונותן השירות לא פעל לחידושם.

.5.4

נותן השירות מצהיר בזאת ,כי ידוע לו שמעת לעת אפשר שפעילות אחד או יותר ממרכזי
ההכשרה תיפסק לתקופה מסוימת ,ולפיכך הוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה
מכל מין וסוג שהוא ,לרבות בגין אובדן רווחים ו/או נזקים בשל הפסקת הפעילות כאמור.

.5.5

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי עם סיום ההסכם ,פקיעתו או ביטולו ,יהא למזמין הזכות
להתקשר בהסכם לביצוע השירותים עם כל אדם ו/או גוף אחר ,ולנותן השירות לא תהא כל
תביעה או טענה כלפי המזמין בקשר עם התקשרות כזו ,והוא מונע מעצמו בזה כל זכות ,אפילו
תעמוד לו כזו ,למנוע מהחברה להתקשר כאמור עם כל אדם ו/או גוף אחר לקבלת השירותים.

-5-

.6

.7

התמורה בגין מתן השירותים
.6.1

תמורת מתן שירותי ההדרכה כמפורט בהסכם זה מתחייב המזמין לשלם לנותן השירות את
התשלום המפורט בנספח ב' המצורף להסכם זה ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו .התמורה
תשולם על ידי המזמין לנותן השירות ביום ה 20 -לכל חודש קלנדארי ,בגין החודש שעבר,
בתנאי שוטף.60+

.6.2

התמורה וכל חלק הימנה ישולמו לנותן השירות במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה,
וכנגד חשבונית מס כדין ואישור על פטור מניכוי מס במקור (שאחרת ,ינכה המזמין את המס
כנדרש ממנו בהתאם לכל דין) .נותן השירות יישא באופן בלעדי בכל חבויות המס בגין התמורה
ויתר התשלומים כמפורט בהסכם זה ו/או הנובעים ממנו.

.6.3

נותן השירות מתחייב לשלם את כל תשלומי החובה המוטלים על-פי דין בקשר עם התשלומים
שישולמו לו על-פי הסכם זה ,לרבות מס הכנסה ,מס ערך מוסף ,ביטוח לאומי וכיו"ב המוטלים
עליו כקבלן עצמאי לרבות כל ומלוא התשלומים בגין זכויותיו הסוציאליות ,ותשלומי המיסים
לרבות ובעיקר ביצוע תשלומים לעצמו לכל הפחות בשיעור הקבוע בצו ההרחבה בדבר פנסיית
חובה ,וזאת ביחס לתמורה.

.6.4

מובהר ומודגש ,כי התמורה המופיעה בנספח ב' המצורף להסכם זה הינה מלאה וסופית,
וכוללת את כל התשלומים שנותן השירות זכאי להם בגין ביצוע התחייבויותיו ומתן השירותים
על פי הסכם זה ,לפיכך מובהר ,כי גם אם יופסקו שירותיו של נותן השירות עפ"י ההסכם ,מכל
סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי נותן השירות להשלמה ו/או לפיצוי ו/או לתשלום מכל סוג שהוא
מעבר לחלק היחסי מהתמורה המגיע לו בגין השירותים אותם סיפק בפועל עד לאותו שלב
בהתאם לאמור בסעיף זה.

.6.5

נוסף על האמור ,מובהר בזאת כי בכל מקרה ,תהא אשר תהא הסיבה או העילה לסיום
ההתקשרות לפי הסכם זה ,המזמין לא יהא חייב בתשלום פיצויים כלשהם לנותן השירות בגין
סיום תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא ,בכל אופן שהוא ובכל שלב ,לרבות פיצויים בגין
תמורות צפויות ,הוצאות ,השקעות ,הסתמכות מכל סוג שהוא וכיו"ב.

.6.6

מוסכם כי התמורה בעבור השירותים היא סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,והיא מהווה
תמורה מלאה עבור כל השירותים שיינתנו על ידי נותן השירות כמפורט לעיל וכן ביתר סעיפי
החוזה.

.6.7

נותן השירות מצהיר ומתחייב כי מלוא הוצאותיו בקשר עם מתן השירותים יושתו עליו במלואן
וישולמו על ידו באופן בלעדי.

סודיות
.7.1

נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת ולא לגלות (במישרין או בעקיפין) לצד
שלישי כלשהו ,זולת למטרותיו של המזמין ועל פי הוראותיו בלבד ו/או על פי דרישות הדין,
כל מידע ,בכתב ו/או בעל פה ,הנוגע למזמין או לעסקיו ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,מידע על עסקיו ,ארגונו ,משאביו ,נהליו ,שיטות ומערכי פעילותו ,שיטות הדרכה ,סוגי
הדרכה ,רשימות לקוחות ,ספקים ,עובדים ,נושאי משרה וכל מידע אחר או נוסף המתייחס
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לעסקי החברה (להלן" :המידע") ,וכן שלא להשתמש במידע הנ"ל לצורך עצמו ו/או לצורך
הפקת כל תועלת עבורו או עבור אחרים בין בתקופת מתן השירותים באמצעות נותן השירות
למזמין ,ובין בכל תקופה לאחר מכן .האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על מידע המצוי בנחלת
הכלל.
.7.2

.8

.9

נותן השירות יהא אחראי למילוי התחייבויותיו לסודיות כאמור בסעיף זה על ידו ועל ידי כל
אדם ,אשר ישלח על ידו לספק שירות כלשהו לחברה ,אם וככל שהחברה תאשר זאת מראש
ובכתב.

אחריות נותן השירות
.8.1

נותן השירות ישא באחריות מלאה כלפי המזמין לכל מעשה ו/או מחדל ,שנעשו ,בעקיפין ו/או
במישרין ,על ידי נותן השירות ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים (להלן:
"מעשי נותן השירות") ,שיגרמו לנזק גוף ו/או רכוש למזמין ו/או נציגיו ,שלוחיו ,אורחיו,
לקוחותיו ,ו/או כל צד ג' אחר.

.8.2

היה והמזמין ינזק כתוצאה ממעשיו של נותן השירות ו/או יתבע ו/או ידרש על ידי צד ג' כלשהו
לשלם פיצוי בגין מעשי נותן השירות ,יהא נותן השירות חייב לשפות ולפצות את המזמין ,מיד
עם קבלת דרישה האמור ,בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות ,שנגרמו למזמין ,בין במישרין
ובין בעקיפין ,וכן לשלם לו כל סכום ,שיוטל עליו כתוצאה מכך (לרבות במסגרת הסכם פשרה,
הוצאות בית המשפט ,שכ"ט מומחים ושכר טרחת עו"ד) ,וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת
של המזמין על-פי ההסכם ו/או על-פי דין.

.8.3

נותן השירות פוטר בזאת את המזמין מכל אחריות לנזק ,פגיעה ו/או אבדן לרכוש ו/או גוף של
נותן השירות ו/או רכוש נותן השירות ו/או רכוש שהובא על-ידי נותן השירות לשם מתן
השירותים ו/או צד ג' כלשהו ,אשר ייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים על ידי נותן
השירות ו/או על ידי מי מטעמו.

.8.4

היה והמזמין יידרש לשלם קנסות ו/או פיצוי ו/או כל עיצום כספי אחר בגין אי מילוי דרישות
הדין בכל הנוגע לעניינים המצויים באחריות נותן השירות על-פי ההסכם ,מתחייב נותן השירות
לפצות ו/או לשפות את המזמין מיד עם דרישתו על כל סכום ,שנשא בו כאמור.

אי קיום יחסי עובד-מעביד
.9.1

מוסכם ומובהר בזאת כי נותן השירות הינו קבלן עצמאי לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם
זה ,וכי אין ולא יהיו בין נותן השירות לבין המזמין ו/או חברות בשליטתו או חברות קשורות,
יחסי עובד-מעביד ,יחסי שותפות ,יחסי שליחות ,נציגות ,סוכנות ו/או כל יחסים דומים .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ולמען הסר ספק ,מובהר כי נותן השירות לא יהיה זכאי לתנאים
סוציאליים ו/או אחרים כלשהם מאת המזמין ,אשר ניתן לצפות להם במערכת יחסים של
עובד-מעביד.

.9.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כל עוד לא יוגדר אחרת מראש ובכתב על ידי המזמין ,נותן
השירות (בין אם בעצמו ובין אם באמצעות מי מטעמו) לא יפעל ולא יציג את עצמו כשלוח ו/או

-7-

נציג של המזמין ,לא יתחייב בשמם בכל צורה שהיא ,ואין בהתחייבויותיו או בפעולותיו כלפי
צד שלישי כלשהו ,כדי לחייב את המזמין בכל צורה שהיא.

.10

.9.3

כל הפעולות ,המעשים והמחדלים של נותן השירות ו/או שלוחו ,בא כוחו ,מטעמו או הפועל
עבורו ,ככל שיהיו ,תוך כדי מתן השירותים או ביצוע התחייבויות של נותן השירות ,הינם
מעשים ומחדלים של קבלן עצמאי הפועל על סיכונו ועל אחריותו.

.9.4

נותן השירות מצהיר כי הענקת השירותים כקבלן עצמאי במסגרת הסכם זה נעשתה על פי
בקשתו המפורשת ,ולאחר שבחן את כל ההיבטים ,הכלכליים והמשפטיים הגיע למסקנה כי
מבחינה כלכלית הוא מעדיף שהשירותים שעל פי הסכם זה יינתנו באמצעותו למזמין כקבלן
עצמאי כמפורט בהסכם זה.

.9.5

התמורה בעד השירותים כאמור בהסכם זה נקבעה בהסכמה בין הצדדים ולבקשת נותן
השירות להתקשר עימו בהסכם כקבלן עצמאי ולא בגדר "עובד" ,תוך שהוא מתחייב שלא
להעלות טענות כלשהן להכרה בו כעובד .מובהר בזאת ,כי על בסיס ההנחה זו תמחרו הצדדים
וקבעו את גובה התמורה המפורטת בסעיף  6ובנספח  1להסכם זה ,אשר הינה גבוהה באופן
משמעותי מהתמורה לה היה זכאי לו היה עובד המזמין.

.9.6

לפיכך ,אם ייקבע על-ידי בית הדין לעבודה ,או כל גורם מוסמך אחר לרבות כל גוף שלטוני ,כי
נותן השירות סיפק את השירותים כ"עובד" ,למרות האמור במפורש בהסכם זה ועל אף כוונת
הצדדים ,מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע לנותן השירות (הכולל בין היתר את תשלומי
הביטוח הלאומי ,ההפרשות הסוציאליות ,הפיצויים ותשלומי החובה לרשויות) ,בגין מתן
השירותים במסגרת הסכם זה ,הינו בשיעור של  60%מהתמורה כהגדרתה בהסכם זה (להלן:
"השכר המוסכם כעובד"); ואילו סך בשיעור של  40%מסכום זה (להלן" :הסכום העודף"),
הוא בגין כל ומלוא העליות שהיה מקבל נותן השירות אילו היה בוחר במתווה התקשרות בו
מתקיימים יחסי עובד מעסיק על כל הכרוך והמשתמע מכך ובתוך כך ,תשלומי הביטוח
הלאומי ,ההפרשות הסוציאליות ,קרן השתלמות ,קרן פנסיה ,חופשה ,הבראה ,הפיצויים
ותשלומי החובה לרשויות).

.9.7

נוכח האמור לעיל (א) במקרה שיינתן פסק דין הקובע הכרה ביחסי עבודה בין החברה לנותן
השירות ,או (ב) ביום בו תוגש תביעה על ידי נותן השירות הסותרת הסכם זה ,בה ייטען כי נותן
השירות היה עובד שכיר של החברה ,הוא יהיה חייב להשיב לחברה ,את הסכום העודף שקיבל
מהחברה מעל לשכר המוסכם כעובד ממועד התשלום הראשון .נותן השירות מתחייב שלא
להעלות כל טענות התיישנות עקב כך.

.9.8

כל סכום עודף שנותן השירות יהיה חייב בהשבתו יישא ריבית על פי חוק פסיקת ריבית
והצמדה והפרשי הצמדה למדד הידוע של יוקר המחיה שביום התשלום לנותן השירות לעומת
המדד הידוע ביום השבתו לחברה.

.9.9

נותן השירות ישפה ויפצה את החברה בגין כל הוצאה ,נזק ,הפסד ו/או תשלום כלשהו שתידרש
החברה לשלם לנותן השירות ו/או לכל צד ג' ,ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של
כל גוף מוסמך אחר ,כי נוצרו יחסי עבודה בין החברה לבין היועץ ו/או כל אחר מטעמו.

איסור הסבת ההסכם על ידי נותן השירות
.10.1

נותן השירות אינו רשאי למסור ,להסב ,להמחות או להעביר לאחר או אחרים את זכויותיו
ו/או חובותיו לפי הסכם זה או לפי כל חלק הימנו ,שלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
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.11

חבות בנזיקין ושיפוי
.11.1

.12

ביטוחים
.12.1

.13

.14

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים לזכות המזמין לפי כל דין או הסכם ,מתחייב
נותן השירות לשפות ולפצות את המזמין וכל מי מטעמו ,מיד לפי דרישתיו ,בגין כל נזק ו/או
הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם/שיידרשו לשאת בהם בגין כל תובענה ו/או דרישה מכל סוג
שתופנה נגדם ו/או בגין כל נזק אחר שייגרם להם ,בקשר עם מתן השירותים על ידו ,ואשר
עילתם/מקורם במעשה/מחדל רשלני או מכוון של נותן השירות (להלן ביחד :״אירוע השיפוי״).
נותן השירות מסכים ומאשר כי המזמין יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיהיה חייב (ככל שיהיה
חייב) בתשלומו לנותן השירות ,את סכום השיפוי ו/או כל חלק ממנו (כל זאת ,מבלי לגרוע
מחבות נותן השירות לשאת במלוא סכום השיפוי/יתרתו ,ככל שלא יהיה די בסכומים
שהופחתו/קוזזו על ידי המזמין כאמור כדי לסלק את מלוא סכום השיפוי).

נותן השירות מתחייב לבצע ולקיים על חשבונו ועל אחריותו במשך כל תקופת מתן השירותים
וכל עוד קיימת לו אחריות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,את הביטוחים כפי שיידרש לבצע,
מעת לעת ,על ידי יועצי הביטוח של המזמין ו/או מי מטעמה כמקובל בהתקשרויות דוגמת
ההתקשרות נשוא הסכם זה.

מקום השיפוט והדין החל
.13.1

על הסכם זה יחולו חוקי ודיני מדינת ישראל.

.13.2

הצדדים מסכימים שסמכות השיפוט הייחודית בקשר עם כל העניינים הקשורים בהסכם זה
ו/או הנובעים הימנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה או במחוז חיפה בלבד.

שונות
.14.1

הסכם זה משקף את המוסכם במלואו בין הצדדים לו ,והוא מבטל כל מצג ,הבנה או הסכמה,
שהושגו ,אם בכלל ,קודם לחתימתו.

.14.2

היה ויקבע כי הוראה מהוראות הסכם זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם
כלשהו ,לא יהא בכך כדי לפגום ו/או לבטל את תוקפן של יתר הוראות ההסכם.

.14.3

התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל
דין ו/או כויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו ,אלא אם כן הויתור
או ההסכמה נעשו במפורש ובכתב.

.14.4

כל שינוי או תוספת להסכם זה ו /או ויתור על זכות שעל פיו יהיו תקפים אך ורק אם ייעשו
בכתב.

.14.5

למען הסר ספק ,אין בהסכם זה כדי ליצור זכויות לצדדים שלישיים כלשהם שאינם צד לו.

.14.6

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר
רשום תחשב כאילו הגיעה למענה  72שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר ,ואם נמסרה ביד -
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בעת מסירתה .הודעה אשר נשלחה באמצעות פקסימיליה ביום עסקים ובשעות העסקים ,אשר
התקבל בגין שליחתה אישור משלוח תקין ,תחשב כנמסרת במועד שליחתה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________
המזמין

____________________
נותן השירות
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נספח  -1התמורה
 .1נותן השירות יהיה זכאי ל _____  ₪בגין כל שיעור הדרכה בן ____ דקות/שעות.
 .2התמורה תשולם על ידי המזמין לנותן השירות ביום ה 9 -לכל חודש קלנדארי בגין
החודש שעבר.
 .3מוסכם כי התמורה בעבור השירותים היא סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא ,והיא
מהווה תמורה מלאה עבור כל השירותים שיינתנו על ידי נותן השירות כמפורט לעיל
וכן ביתר סעיפי החוזה.
 .4למען הסר ספק יובהר ,כי התמורה כמפורט בנספח זה איננה כוללת החזר הוצאות ,וכי
נותן השירות מצהיר ומתחייב כי מלוא הוצאותיו בקשר עם מתן השירותים יושתו עליו
במלואן וישולמו על ידו באופן בלעדי.

