
 נספח ב'                               

 ________________ הסכם למתן שירותי הפעלת חוג דוגמת 

 שנערך ונחתם בבית חשמונאי ביום ______________ 

 ב י ן  

 המועצה האזורית גזר 
 99789מבית חשמונאי                 
 ( המועצה"או " "המזמין")להלן:               

 מצד אחד 
 ל ב י ן 

 
 __________________  ________________________ 
 ח.פ. _____________________  ת.ז. _______________ 
 מרח' ____________________  מרחוב _____________ 

ידי מנהליה המוסמכים  -על  ( "נותן השירות"  –)להלן                                  
 לחתום 

 ולהתחייב בשמה כדין:                                                
ה"ה __________ ת.ז.       

 _________ 
ה"ה __________ ת.ז.       

 _________ 
 ("נותן השירות " –)להלן                                                             

                                                                                                                             
 מצד שני      

 ;  מועצה פרסמה קול קורא לרישום במאגר מדריכי חוגיםוה הואיל 

מקצועית  ו הואילו ועדה  ע"י  ונבחר  במאגר  רשום  השירות  את  נותן  לספק 
 ;השירותים , כמפורט בהסכם זה

השירותים   הואילו בתחום  עצמאי  עסק  הינו  כי  הצהיר  השירות  ונותן 
הנדרשים, והינו בעל ידע וניסיון רבים לביצוע השירותים וכן כשיר  

 בתחומים אלה; את השירותים פי דין ליתן -ומוסמך על

והשירותים בהסכם זה מחייבים מומחיות ויחסי אמון מיוחדים בין   והואיל:
 נותן השירות למועצה וכן בין נותן השירות למקבלי השירות;    

( בתוספת השנייה לצו  8)  3והסכם זה פטור ממכרז בהתאם לסעיף   והואיל:
והמועצה     1958  -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח  

תחייב מסעיף הפטור והוראות חוזר מנכ"ל  נקטה בהליך בחירה כמ
 משרד הפנים הרלבנטי;  

והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת חוזה   הואילו
 זה;

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים, כדלקמן 

 המפקח .1

את   .1.1 ממנה  מטעמ  ___________המזמין  מי  או  מתן    ובמועצה  על  כמפקח  לשמש 
 (. "המפקח" – השירותים נשוא הסכם זה )להלן 

ו/או למי מטעמו, מפעם לפעם, הנחיות בכל הקשור    נותן השירותלהמפקח רשאי ליתן   .1.2
 או מי מטעמו מתחייבים למלא אחר הנחיות אלו.   נותן השירותלביצוע השירותים ו 



השירות .1.3 מ  נותן  ו/או  נתון  כל  המפקח  לרשות  להעמיד  עלמתחייב  שיידרש  ידי  -ידע 
 המפקח ו/או הקשור למתן השירותים. 

ולהצטרף לפעילויות המועברות  נותן השירותהמפקח רשאי, בכל עת, לבקר את פעולות   .1.4
 על ידו.  

 תנאי מתלה .2

לפתוח   .2.1 המועצה  את  לחייב  כדי  זה  הסכם  בחתימת  החוגאין  בכל לקיימו  ו/או    את 
 .  ו/או בכל רחבי המועצה שלוחות החוגים של המועצה 

 נותן השירות לא יבוצעו השירותים ע"י     -  בתקופה כלשהי  ככל שהחוג לא יידרש למועצה   .2.2
 בחוג הרלבנטי.  

הרי שככל שלא   –גם אם נחתם הסכם עמו  כי  מצהיר כי הובהר וידוע לו    נותן השירות .2.3
ההסכם עמו    – השירותים  קיבל הודעה עד למועד לעיל בדבר צורך של המועצה בביצוע  

מצהיר ומתחייב כי    נותן השירותדרש לספק את השירותים למועצה.  ייבוטל והוא לא י 
למועד  עד  יבוטל  שההסכם  ככל  המועצה  כנגד  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  תהיה  לא 

 לעיל/בנסיבות כאמור.  

לא יהיה ניתן לקיים   ו/או המועצה  כי ככל שבהתאם להנחיות משרד הבריאות  יובהר .2.4
יותלה   יוקפא/  זה  הסכם  הפעילות,  הפעילותאת  קיום  על  המגבלה  זמן  כל   במשך 

 / ההקפאה  לתקופת  בהסכם  הקבועות  המחויבויות  מכל  משוחררים  יהיו  והצדדים 
הפעילות   חידוש  תתאפשר  כאשר  נוספת.  תמורה  ו/או  עלות  כל  ללא  וזאת   – התלייה 

 תמסר הודעה מתאימה ע"י המזמין.  

 ההתקשרות: .3

בהס .3.1 משמע  "החוג"  זה  כמפורט   _______________________  חוג    –כם  והכל 
 .  (1)נספח ב' במפרט הטכני מצ"ב כנספח להסכם זה

בין   .3.2 בתיאום  ייקבעו  ההדרכות  למפקחמועדי  השירות  המועצה.   נותן  לצרכי  בהתאם 
מובהר בזאת כי למועצה שיקול דעת בלעדי ומוחלט לקביעת מועדי ההדרכה ובהעדר 

 לא יבצע את הדרכה.     נותן השירות הסכמה, תהיה רשאית המועצה להחליט כי 

על   .3.3 הפעילות  השירותבסיום  חדר   נותן  בו  באופן  לקדמותו  הפעילות  חלל  את  להשיב 
 בור החוג הבא. הפעילות יהיה מוכן לשימוש ע

)בכפוף לאישור המועצה מראש   באמצעות מדריכים מטעמואו  /, בעצמו ונותן השירות .3.4
 מתחייב בזאת להדריך וללמד בחוג.   ובכתב(

לא יעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לכל   נותן השירות .3.5
 אדם אחר, מבלי לקבל הסכמת המועצה לכך מראש ובכתב.

ו/או מי מטעמו לא ייקח חלק ו/או יעביר ו/או    נותן השירותכל תקופת ההסכם,  במשך   .3.6
המועצה,  בתחומי  הנכללים  בישובים  שהוא  סוג  מכל  הדרכות  או  בחוגים  ישתתף 

 שירותים למועצה.  נותן השירותבתחומים לגביהם מספק  

ע"י   .3.7 שיבוצעו  השירותים  היקף  את  להגדיל  או  להקטין  רשאית  תהיה  נותן  המועצה 
במסגרת   שירות ה אף  חוגים  הפחתת  או  חוגים  הוספת  לרבות  זה,  הסכם  במסגרת 

 אירועים של המועצה.  

ל  .3.8 רשאית  תהיה  המועצה  כי  בזאת  מובהר  כן,  השירותבאמצעות    הזמיןכמו   נותן 
בכפוף לחתימת נספח כגון קייטנות, מחנות, כנסים ופעילויות נוספות שירותים נוספים 

הדרישו יקבעו  במסגרתו  ובכפוף להסכם,  נוספים  שירותים  בגין  הנוסף  והתשלום  ת 
 להוראות הדין בנוגע להגדלת היקף התקשרות. 

השירות .3.9 והוראות   נותן  נהלי  הנחיות,  כל  לו  והובהרו  לו  ידועים  כי  ומסכים  מאשר 
 המועצה הנוגעות לאופן ביצוע רישום משתתפים לחוג. 

נרשמו מספיק   .3.10 בו לא  כך   משתתפיםבמצב  על  לחוג המצדיקים את קיום החוג, תיתן 
ל התראה  השירותהמועצה  עסקים  30של    נותן  במהלך    ימי  זומראש.  נותן  ,  תקופה 

כולל   השירות להנחיותיה,  ובהתאם  המועצה  בסיוע  החוג  וקידום  לשיווק  יפעל 
לא יהיו נרשמים נוספים, החוג    ימי עסקים    30השתתפות בירידי חוגים. ככל שבתום  

 ולספק לא תהא כל טענה כנגד המועצה בשל כך. יבוטל  



והחלטת  .3.11 מספק  רישום  בעניין  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  למדריך  כי  יובהר 
 המועצה על קיום חוג כזה או אחר תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

על   .3.12 ההתקשרות,  השירותבמסגרת  הפעילויות  נותן  לכל  ולהצטרף  חלק    לקחת 
, הופעהיריד חוגים, שיווק החוג בבתי הספר השונים,  כגון:  הנלוות לחוג    הרלוונטיות

 תחרות, אירוע וכיו"ב. 

 תקופת ההתקשרות:  .4

ליום  .4.1 _______________ועד  מיום   החל  שנה  של  לתקופה  נעשה  זה  הסכם 
  -_________________.   מובהר בזאת כי במהלך תקופת חופשת הקיץ )חודשים יולי

  . כאשרהמועצה תקבע מראש את מתכונת הפעילות,  אוגוסט( ככל שתתקיים פעילות
פעילות קיץ / מחנה קייטנות /  סדנאות /    /המשך פעילות החוג   מתכונת הפעילות תהא של 

תחרויות  אימונים  / כנסים  הצדדים   ./  הקיץ,  חופשת  במסגרת  שירות  שיידרש  ככל 
ל  והתמורה  הנדרשים  השירותים  את  יפרטו  ובו  נספח  על  השירותיחתמו  בגין    נותן 

 שירותים אלה, בכפוף להוראות הדין לעניין הגדלת היקף ההתקשרות.  

  12ל עד  תקופות נוספות ש  2המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההסכם בעוד   .4.2
א כל  של  חודשים  מוקדמת  הודעה  מתן  תוך  וזאת  ל  30חת  מראש  השירות,יום   נותן 

 הוארכה תקופת ההסכם, יחולו הוראות ההסכם גם בתקופת הארכה.  

מהאמור   .4.3 לגרוע  לקיצו  לעיל  מבלי  זה  הסכם  להביא  הזכות  למועצה  עת שמורה   בכל 
ת עיל   נותן השירות)שלושים( יום, מבלי שהביטול יקנה ל  30בהודעה מראש ובכתב של  

בשל לפיצוי  לנמק את   תביעה  חייבת  לא תהיה  והמועצה  קיצור תקופת ההתקשרות, 
 הודעת הביטול. 

   –יהיה מעוניין לסיים את ההסכם יחולו ההוראות הבאות   נותן השירותבמידה ו  .4.4

 חודשים מראש.  6יש למסור הודעה למועצה מראש ובכתב של  .4.4.1

לא יהיה רשאי להפסיק / לסיים את ההסכם במהלך    נותן השירותבכל מקרה,   .4.4.2
אלא אם כן   שנת פעילות ויהיה מחויב לספק את השירות עד לתום שנת הפעילות

 . אותר מדריך חלופי שאושר ע"י המועצה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהווה כל אחד מהמקרים המפורטים להלן הפרה יסודית של  .4.5
 את ההסכם באופן מיידי:  ההסכם, ובגינה תהא המועצה רשאית לבטל

הפר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה    נותן השירות .4.5.1
 ימים מהמועד שנדרש לכך.  7תוך 

 . פעמים ברצף 3לא דאג למדריך חלופי לחוג שמצוי תחת הדרכתו    נותן השירות .4.5.2

נמנע מלעשות כן במשך    נותן השירות נבצר מ .4.5.3 ו/או שהוא    5להעביר את החוג 
מפגשים / הדרכות במצטבר ובמשך כל תקופת ההסכם )גם אם נכח בהדרכה  

 מדריך חילופי מטעמו(.  

 נותן השירות ו/או מי מטעמו הורשעו בעבירה שיש עימה קלון.   .4.5.4

 נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית.  נותן השירות .4.5.5

ו/או  בפירוק ו/או בפ  נותן השירות .4.5.6 נגדו  נכסים  שיטת רגל ו/או הוצא צו כונס 
 ימים מיום היוודע עליה לספק.   60הוגשה בקשה בעניינים אלו שלא סולקה תוך  

 המצאת אישורים:  .5

תעודת עוסק מורשה /פטור בתוקף והוא מתחייב ב מצהיר כי הוא אוחז    נותן השירות .5.1
 להיותו עוסק מורשה/פטור. להודיע למועצה, באופן מיידי, על כל שינוי שיחול ביחס 

יציג בפני המועצה אישורים מתאימים של שלטונות המס על ניהול ספרים,   נותן השירות .5.2
 ופטור מניכוי במקור.  

 1976-מצהיר כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  נותן השירות .5.3
 בעניין שכר מינימום וכי אין שינוי בהצהרותיו לעניין זה.  

כי אין מניעה להתקשרות עמו ע"י המועצה ע"פ חוק למניעת   נותן השירות צהיר  כן מ .5.4
, והספק מתחייב להמציא  2001  -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  



למועצה אישור מאת משטרת ישראל בהתאם לחוק זה, ביחס לכל עובד שיועסק מטעמו  
 עבור המועצה בביצוע השירותים.

המועצ  .5.5 כי  למובהר  תמורה  תשלום  לעכב  תוכל  השירותה  ה   נותן  לא  ובאם  לה יא  ציג 
 האשורים כאמור. 

 זהות המדריכים  .6

בעצמו או באמצעות מי מטעמו שזהותו תאושר   נותן השירותהחוג תעשה ע"י    הדרכת .6.1
 המפקח.מראש ע"י  

, תאושר מראש ובכתב ע"י    נותן השירותזהות המדריכים אשר יעבירו את החוג מטעם   .6.2
ולא   תהיה המועצה  השירותים  ביצוע  תחילת  טרם  המועצה.  בהסכמת  אלא  יוחלפו, 

ובמידת   נותן השירותרשאית המועצה לערוך כל מפגש / ראיון עם המדריכים מטעם  
 להחליף מי מהם.     נותן השירותהצורך להורות ל

 שיעבירו את החוג יעמדו בדרישות הסף של ההליך.   המדריכים .6.3

ימציאו למועצה אישורים כאמור בסעיף   -שיבצעו בפועל את השירותים    המדריכים כל   .6.4
 לעיל.   5.4

 . נותן השירותלמועצה הזכות לאשר /לפסול / להורות על החלפת מדריך שנבחר על ידי  .6.5

 ועצה. המדריכים יאושרו טרם תחילת ביצוע השירותים על ידי המ

לדרוש   .6.6 הזכות  שמורה  השירותמלמועצה  אשר   נותן  המדריכים  מבין  איזה  להחליף 
מתחייב   נותן השירותויעבירו את החוג במדריך/כה אחר/ת )גם אם אושרו ע"י המועצה(  

מיום קבלת הודעת המועצה. המועצה איננה מחויבת לנמק את דרישתה   7לעשות כן תוך  
 וצאה בגין כך. כאמור ולא תשא בכל אחריות ו/או ה

להחליף מדריכים מטעמו    נותן השירותובמקרה   .6.7 של   -יבקש  לקבל אישור מראש  יש 
להתקשר   נותן השירותהמועצה לזהות המדריכים החליפיים. למען הסר ספק, באחריות  

עם המדריכים/ להעסיק את המדריכים והמועצה לא תידרש לחתום על הסכם כלשהו  
דרש להציב יי   נותן השירותמו כן, מובהר בזאת כי  . כנותן השירותעם המדריכים מטעם  

 מדריכים בהיקף מספק לביצוע השירותים בכל עת.  

ע"י  .6.8 אושר  אשר  המדריך  יוכל  לא  עליון  כח  ו/או  כורח  ו/או  ממחלה  וכתוצאה  היה 
לאישור המועצה, ביום העבודה שלפני    נותן השירותהמועצה  להגיע להדרכה, ימסור  

הגעתו ופרטים בדבר מדריך חילופי שיתייצב -עה בדבר אימועד ההדרכה המתוכנן, הוד
 )בכפוף לאישור המועצה כאמור( להדרכה. 

ש .6.9 ככל  כי  בזאת  ומוסכם  השירותמובהר  היעדרות   נותן  עקב  חלופי  למדריך  ידאג  לא 
מתחייב   לעיל,  כאמור  השירות בנסיבות  במועד   נותן  חלופית  /הדרכה  שיעור  לבצע 

עשה כן, המועצה ישיתואם עם המועצה, במקום ההדרכה/השיעור שהוחסר וככל שלא  
 , ביחס לשיעור/הדרכה שהוחסרו. נותן השירותתקזז תשלום יחסי מתמורת  

 התמורה: .7

ל  .7.1 המועצה  תשלם  זה,  הסכם  עפ"י  התחייבויותיה  לקיום  השירותבתמורה  )יש נותן   :
 פה הרלוונטית( להשלים את החלו

 דקות.  __סך של ____ ₪ כולל מע"מ לשעת פעילות בת  .7.1.1

סך של ____ ₪ כולל מע"מ לכל משתתף בחוג לחודש במתכונת של אימון שבועי בן   .7.1.2
 דקות כל אחד.  __

בחוג לחודש במתכונת של שני אימונים   .7.1.3 כולל מע"מ לכל משתתף  סך של ____ ₪ 
 דקות כל אחד.__ שבועיים בני  



 ולל מע"מ לכל קבוצה לחודש . סך של ____ ₪ כ  .7.1.4

בחוג בפועל לאותו    / היקף הפעילות  המשתתפיםהתמורה שתשולם בפועל נגזרת מכמות   .7.2
 . החודש

לעיל כסבירה   7.1הצדדים מצהירים בזאת, כי הם רואים את התמורה הקבועה בסעיף   .7.3
 והוגנת, וכי אין ולא יהיו להם כל תביעות ו/או טענות בגינה.  

נותן  התמורה לעיל הינה תמורה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הוצאות ו/או עלויות   .7.4
 במתן השירותים ובכלל זה: נסיעות, ביטוח, הכשרה, כוח אדם וכיוצ"ב.  השירות

, חשבונית המפקחלמועצה, באמצעות    נותן השירות( לכל חודש, ימציא  1ביום הראשון ) .7.5
מס כדין בגין ההדרכה בחודש החולף בצירוף דף נוכחות של המשתתפים בחוג באותו  

 חודש. 

של החודש, אשר בו נמסרה החשבונית   19  -התמורה תשולם ע"י המועצה עד ליום ה .7.6
בחודש, תיחשב כהגשה בחודש  1  -וכחות לאחר ה)מובהר כי הגשת חשבונית ו/או דף הנ 

 איחור ובהתאם יידחה מועד התשלום(. 

כי   .7.7 בזאת  ומוסכם  מובהר  ספק,  הסר  בהתאם למען  יקבע  בחוג  המשתתפים  מספר 
מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל כל תמורה ע"פ הסכם   נותן השירות  לרישומי המועצה. 

 נותן השירות המועצה.  רישום של  מערכת הבזה, ביחס למשתתף בחוג שלא נרשם לחוג  
פוטנציאלי בחוג   המועצה   מערכת הרישום שלל מתחייב להפנות כל משתתף/משתתף 

 לצורך ביצוע הרישום.  

ככל   .7.8 כי  בזאת  ומוסכם  השירות  שמובהר  היעדרות נותן  עקב  חלופי  למדריך  ידאג  לא 
ובמידה   זה  בהסכם  לעיל  כאמור  השירותש בנסיבות  התחייבויותיו    נותן  את  הפר 

המועצה   עם  שיתואם  במועד  חלופית  הדרכה   / שיעור  המועצה   -להשלים  ע"י  יקוזז 
 , ביחס לשיעור/הדרכה שהוחסרו. נותן השירותתשלום יחסי מתמורת  

קב מניעות בביצוע השירותים/חוגים במסגרת מגבלות הבהרה בנוגע לגביה /החזרים ע .7.9
   –למניעת התפשטות נגיף הקורונה 

לצורך   .7.9.1 ע"י משרדי הממשלה  עקב מגבלות שהוטלו  בו  כי בכל מקרה  מובהר בזאת 
לתקופה זמנית או  החוג  מניעת התפשטות נגיף הקורונה לא ניתן יהיה לקיים פעילות  

לא יבוצעו חוגים ע"י    – סגול  וכיו"ב(   /תקופה כלשהי )לרבות סגר, מגבלות תו ירוק
 .  נותן השירות

מובהר ומודגש כי במקרה כאמור, המועצה לא תגבה מאת התושבים תמורה עבור   .7.9.2
לתמורה כלשהי בגין התקופה בה לא  נותן השירות  ובהתאמה לא יהיה זכאי    החוג  

דש  החוג. עוד מובהר בזאת כי ככל שנגבה תשלום עבור החוג ובמהלך החו  ם התקיי
תוחזר לתושב תמורה יחסית    –הוטלו מגבלות שמנעו את ביצוע הפעילות ו/או חלקה  

לא תשולם לנותן השירות  ובהתאמה    –לא התקיימה הפעילות    הבהתייחס לתקופה ב
 . תמורה עבור שירות שלא התקיים

גביה בפועל מתושבים תעשה בכל חודש עד לסוף חודש בגין חוג שבוצע בפועל באותו   .7.9.3
רת הגביה ילקח בחשבון אם בפועל בוצע השירות. ככל שלא בוצע שירות  חודש. במסג

תבוצע גביה באופן יחסי לשירותים    –לא תבוצע גביה. ככל שבוצע שירות חלקי    –
 שסופקו.  

 מענקי עידוד ותמרוץ נוסף .7.10

לשלם    ובכפוף לשיקולי תקציב  המועצה רשאית על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי .7.10.1
 יוחדים על פי הפירוט הבא: לנותן השירות מענקים מ

בחוג   .7.10.1.1 גבוהה  משתתפים  המפקח.    3000עד    – כמות  להחלטת   ₪ 
 שנת פעילות.  -מענק זה ישולם אחת ל         



)של האיגוד רק   .7.10.1.2 הגעה להישגים תחרותיים בתחרויות ארציות ועולמיות 
 (  1-3מקומות  

 ₪ לזכייה  500-          

הפעילויות   .7.10.1.3 משתתפי  עם  בקהילה  התנדבותית/עזרה  ₪   500  –פעילות 
 לפעילות. 

אירועי שיא למשתתפי הפעילות שתואמו מראש עם המפקח    5קיום של   .7.10.1.4
השנה    במהלך 

 ירועים.לכל הא   ₪ 1000 –        

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תמרוץ לפי סעיף זה על תתי סעיפיו הינו   .7.10.1.5
כדי לחייב את   זה  ואין בסעיף  לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה 

 .  נותן השירותהמועצה לתשלום התמריצים כאמור ל 

   -שירותים נוספים  .7.11

יש צורך    שירותים נוספים,נותן השירות  ככל שהמועצה תבקש לבצע באמצעות   .7.11.1
דרישות   יקבעו  במסגרתם  מאושרת  עבודה  והזמנת  להסכם  נספח  בחתימת 

 רלבנטיות לביצוע השירותים והתמורה בגינם.   

תמורה נוספת / תמורה בגין שירותים נוספים, אלא    נותן השירותללא תשולם   .7.11.2
 אם נחתם נספח להסכם.   

 פיצויים מוסכמים .8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה  .8.1
לא ביצע את  נותן השירות פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו  מנותן השירות ו/או לגבות 

בכל  ו/או  זה  הסכם  נשוא  למועדים  בהתאם  ו/או  ההסכם  ע"פ  כמתחייב  השירותים 
   -ותיו, לרבות כמפורט להלןלא מילא אחר התחייבוי  נותן השירותמקרה בו  

מס' 
 סידורי

בכל   ליחידה  מוסכם  פיצוי   / ליקוי   / נושא 
 מקרה

 סכום בש"ח 

1.  
בזמנים עמידה  למעלה מעשר    אי  של  איחור   /

 פעמים.  3- , למעלה מדקות
המגיעה    10% לנותן  מהתמורה 

 עבור כל עיכוב לשיעור  השירות
2.  

אי עמידה בדרישות ההסכם, כאשר ההפרה לא  
 ימים מיום הדרישה  7תוקנה בתוך  

המגיעה    20% לנותן  מהתמורה 
 עבור כל עיכוב לשיעור  השירות

3.  
הפרה של הנחייה/הוראה של הגורם הרלבנטי  

 במועצה 
לנותן  מהתמורה המגיעה    20% 

 עבור כל עיכוב לשיעור  השירות
 

 כל סכומי הקיזוז כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.  .8.2

 . נותן השירותהסכומים כאמור יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא  .8.3

לא   לנותן השירות וקביעת המועצה לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת   .8.4
 תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה בגין כך.  

למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  .8.5
 העומדים לרשות המועצה ע"פ דין ו/או ע"פ ההסכם וכל זכויות המועצה הן במצטבר.  

 מעביד: -העדר יחסי עובד  .9



כי הוא בעל עסק עצמאי ושירותיו למועצה ניתנים במתכונת של   מצהיר   נותן השירות  .9.1
 נותן שירות והוא לא יחשב כעובד המועצה.  

עובד   נותן השירות .9.2 ואיוש משרת  לו שהליך קליטת  וידוע  לו  כי הובהר  בזאת,  מצהיר 
ברשות מקומית מחייב קיומם של מספר תנאים ובכלל זה אישור נחיצות משרה, הליך 

והליכי מינוי כמתחייב ע"פ חוק בלעדיהם לא ניתן להעסיק עובדים. מכרז לקבלת עובד  
זה    נותן השירות ננקטו טרם חתימת הסכם  לו שהליכים אלה לא  הובהר  כי  מצהיר 

ולצורך קבלת השירותים נשוא הסכם זה ומשכך התנאים האמורים אינם מתקיימים 
 ולא יתקיימו בעניינו.   

השירות  .9.3 להתקש  נותן  ו/או  להעסיק  ביצוע רשאי  לצורך  אחרים  מדריכים  עם  ר 
 ובלבד שאלו יאושרו מראש ע"י המועצה.התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, 

כי   .9.4 בזאת  ומוסכם  לנותני השירותים   נותן השירותמובהר  ו/או  לעובדיו  בלבד אחראי 
מטעמו, ובכלל זאת לביצוע כל התשלומים, ההפרשות והניכויים שיש לבצעם, לרבות 

טוח, ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי הבראה, שעות נוספות, דמי  שכר, משכורת, דמי בי
פיצויי פיטורים וכל  חופשה, דמי מחלה, תשלומים פנסיוניים, תשלומים לקופת גמל, 

 תשלום אחר. 

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות   נותן השירותמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   .9.5
ו/או   פיקוח  בעניין  שיערכו,  ככל  מתחייב שיערכו,  וכן  עובדיה,  זכויות  קיום  אכיפת 

 להמציא למועצה לדרישתה כל מסמך רלוונטי שיתבקש במסגרת ביקורות כאמור. 

מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו    נותן השירות .9.6
ידו   על  שיועסקו  העובדים  כל  וכי  שותפות  יחסי  או  מעביד  עובד  יחסי  המועצה  לבין 
ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיה לפי הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו  

לשפות את המועצה בגין    נותן השירותבינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד. כן מתחייב  
 נותן השירות לתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין  כל תובענה שתוגש כנגד המועצה שעי

 נותן השירותו למועצה ו/או מי מטעמה, בין אם תוגש ע"י  או מי מעובדיו או מי מטעמ
ו/או ע"י עובדו ו/או נותן שירותים מטעמו ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין  

 אם ע"י צד ג' כלשהו. 

מצהיר, כי אין למועצה או למי מטעמה כל חבות או אחריות ביחס לעובד   נותן השירות .9.7
 ואף לא למי מטעמם.  נותן השירותו/או לקבלני משנה מטעם  

מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א, כי הוא איננו קבלן    נותן השירות .9.8
 ל עליו.  ידי קבלני כ"א אינו ח- כ"א כהגדרתו בחוק, וכי חוק העסקת עובדים על

מצהיר   .9.9 לעיל  בסעיף  מהאמור  לגרוע  השירותמבלי  כי   נותן  עליו  ומוסכם  לו  ברור  כי 
, המצג 9.5  -  9.1לעיל, מבוססת על הצהרותיו בסעיפים    7התמורה המפורטת בסעיף  

שיצר כלפי המועצה, והנחתה של המועצה כי בין הספק ו/או מי מטעמו למועצה אין ולא 
  מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

כי אילו היה הוא או מי מטעמו מועסק ע"י המועצה כעובד   נותן השירות ידוע והובהר ל .9.10
)ובנוסף להליכי קליטת עובד המתחייבים ע"פ דין בהיות המועצה רשות מקומית(, לכל 

נוער    -כעובד, בהתאם לדרוג חינוך משלים    נותן השירותהיותר היה משולם שכרו של  
השכר   -₪ לשעה )להלן    29.1הסכם זה עומד על סך של    וקהילה, אשר נכון למועד חתימת

העבודה  בחוקת  הנקובות  לזכויות  בהתאם  יקבעו  זכויותיו  כל  מקום,  ומכל  הראוי( 
 לעובדי הרשויות המקומיות ובכלל זאת אופן חישוביו.  

אי לכך מסכים נותן השירות כי בכל מקרה בו יתבע מהמועצה זכויות שעילתן בקיומם  .9.11
עבודה   יחסי  למועצה של  בינו  כי  אחר,  גורם  כל  או  שפוטית  ערכאה  ע"י  יקבע  או 

של נותן השירות בהתאם לשכר הראוי. וכי יהיה   מתקיימים יחסי עבודה, יחושב שכרו
 על נותן השירות להשיב למועצה כספים ששולמו לו ביתר, מעבר לתשלום השכר הראוי. 

הר .9.12 לשכר  ביחס  לעיל  באמור  לפגוע  ומבלי  הטוב,  הסדר  כי למען  בזאת  מובהר  אוי, 
  40%בתמורה הנקובה בהסכם נכללות עלויות שונות ובכלל זה עלויות מעסיק, המהוות  

מהתמורה. משכך וככל שיקבע כי בין הצדדים מתקיימים יחסי עבודה, הרי שעל נותן  



בשיעור   ההפרש  את  למועצה  להשיב  יהיה  הפרשי   40%השירות  בתוספת  מהתמורה 
 תשלום התמורה ועד התשלום בפועל.   הצמדה וריבית כחוק מתאריך

האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי המועצה ע"י הספק ובין אם תועלה   .9.13
ו/או מי מטעמו ו/או ע"י חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או    נותן השירות ע"י עובד של  

בהשבה   צד ג' אחר הקשור בו ובהקשר זה יראו את הספק ו/או את עזבונו כמחויבים
 ו/או עזבונו /או חליפיו.  נותן השירותלדלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו 

השירות .9.14 כנותן    נותן  פועל  הוא  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  בביצוע  כי  בזה  מצהיר 
בכל  והמוחלטת  הבלעדית  המלאה,  האחריות  תחול  בלבד  עליו  וכי  עצמאי  שירותים  

ו הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או  מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק א
 ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.-למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או עקב אי

מתחייב לשפות את המועצה על כל תשלום אותו תחויב המועצה לשלם    נותן השירות .9.15
ופגיעה   לפי כל דין ו/או הסכם ו/או פסק דין ו/או בדרך אחרת, הנובע מאחריות לכל נזק 

 שיגרמו למי מהעובדים ו/או מי מטעמו בין בנזקי גוף ובין בנזקי רכוש.

מצהיר כי ברור ומוסכם עליו, כי ההתקשרות עמו )והתמורה המוסכמת   נותן השירות .9.16
 במסגרתה( מתבססת, בין השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו לעיל.  

 אחריות ושיפוי בנזיקין  .10

לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן    נותן השירות .10.1
ו/או הפסד העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי  

  נותן השירותו/או לקבלני משנה מטעם    ספקכלשהו ו/או למשתתפי החוג ו/או לעובדי ה
ו/או    נותן השירותעשה ו/או מחדל של  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממ 

עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לעבודות ו/או שירותים ו/או לציוד ו/או למתקנים 
 שמספק ומתקין. 

לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג   נותן השירות .10.2
 ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו. 

פוטר את המועצה ו/או עובדיה או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן    נותן השירות .10.3
שהם באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות 
את המועצה או מי מטעמה תוך שבעה ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים 

כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש כאמור לרבות על כל נזק או אבדן וכנגד  
על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, 

על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות   נותן השירותחבלה או נזק שהם באחריות  
ל תודיע  כך. המועצה  עקב  שיגרמו  תביעה  נותן השירותהמשפטיות  כל  דרישה   על  או 

 כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו.  

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או    נותן השירות המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר   .10.4
מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה 

נזקים שנגרמו למועצה כאמור לעיל ו/או בגין    נותן השירות או מחדל שהם באחריותו של  
 כאמור לעיל.   נותן השירותמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  

המועצה תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק  .10.5
לא יעשה זאת בתוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא   נותן השירותאם  

במחיר התיקון   ספק עד בו אירע הנזק, ולחייב את ה יאוחר מתום שלושים הימים מהמו 
 כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש.   15%ו/או הפיצוי בתוספת  

 סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.  .10.6

 ביטוח .11

סעיף ביטוח בהסכם יושלם על פי דרישות יועץ הביטוח של המועצה ובהתאם לסוג השירותים  
 נשוא ההסכם. 



 וד עניינים הימנעות מניג .12

עניינים כלשהו עם עניין אחר   נותן השירות .12.1 ניגוד  ליצור  מצהיר כי אין בחוזה זה כדי 
עם המועצה  מניעה להתקשר  כל  אין  וכי  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  בו,  עוסק  שהוא 

 בחוזה זה.

מתחייב להודיע למזמין על כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין    נותן השירות .12.2
 תים לעניינים אחרים והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. השירו

על   .12.3 יחול  לחוזה  זה  בפרק  הפועלים העוסקים מטעמו    נותן השירותהאמור  כל  על  וכן 
 והספק  מתחייב להדריך בעניין זה את עובדיו והעוסקים מטעמו בביצוע השירותים. 

בסיס -מצהיר כי ידוע לו שהמזמין התקשר עמה בהסכם, בין השאר, על  נותן השירות  .12.4
 התחייבויותיו אלה בהסכם וכי הפרתן תהווה הפרה יסודית.

 כללי .13

 תוקפו של הסכם זה חל מיום החתימה של שני הצדדים עליו.   .13.1

ובחתימת  .13.2 בכתב  נעשו  אם  אלא  תקפים  יהיו  לא  זה  להסכם  שינוי  ו/או  תוספת  כל 
 הצדדים.

הצ .13.3 בתוך  כתובות  כנמסרת  תחשב  הודעה  וכל  ההסכם,  בכותרת  כאמור  יהיו   3דדים 
 )שלושה( ימים ממועד משלוחה בדואר רשום או במועד משלוחה בפקסימיליה. 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל

 

  __________________   __________________ 

 נותן השירות המועצה 

 

 תאגיד נותן השירות במקרה שאישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י  
,  נותן השירותמורשי החתימה של    -_______________________ת.ז __________________  

 לכל דבר ועניין.   נותן השירות, מחייב את  נותן השירותוחתימתם, בצירוף חותמת  

         
  _________________ 

 ____________, עו"ד        



 1נספח ב'

 מפרט טכני / דרישות 

 _____________________________  :שם החוג .1
 

 תדירות: .2
 דקות.  _______בשבוע, כל אימון במשך   ______ .2.1

 
 :מועדי פעילותמיקום ו .3

 :  באתרים הבאיםהחוג יתקיים  .3.1
3.1.1.   __________ שעות:   _____________  : ימים   ___________________

 גילאים: ______ 
3.1.2.   __________ שעות:   _____________  : ימים   ___________________

 גילאים: ______ 
3.1.3.   __________ שעות:   _____________  : ימים   ___________________

 גילאים: ______ 
 

 לפחות לאולם/מתחם בו יתקיים האימון/חוג. דקות  15על המדריך להגיע עד  .3.2
 

 דיווחים: .4
על המדריך לדווח על כל מקרה חריג במהלך החוג/אימון שיעביר לרבות אך לא רק: מקרה   .4.1

 אלימות פיזית/מילולית, מספר משתתפים, שביעות רצון, תכנית עבודה מסודרת. 
 על המדריך להעביר דו"ח מעודכן בהתאם לדרישות המועצה. .4.2

 
 בטיחות: .5

ובהתאם להוראות    המפקח על המדריך לשמור על כללי בטיחות בהתאם לנהלי בטיחות של   .5.1
 ין. יהדין החלות בענ

 
 שירותים .6

 על המדריך לשמור על סדר וארגון לפני, במהלך ובתום האימון  .6.1
על המדריך לדאוג כי בתום הפעילות, חדר הפעילות יהיה מסודר ונקי כפי שהיה בתחילת   .6.2

ובהתאם הפעילות   ונעילת החדר במידת הצורך  כיבוי חשמל, מזגנים  לוודא  ובאחריותו 
 להנחיות המועצה. 

)מאמנים  .6.3 עמיתים  וילדים(,  )הורים  השירות  למקבלי  ראוי  באופן  להתנהג  המדריך  על 
מקבילים( וכל מי שהוא בא עמו במגע במהלך מתן השירותים עבור המועצה )אבות בית,  

 נציגי המועצה וכו'( 
 המדריך לשמור על סדר וארגון מחסן הציוד אחריות  .6.4
דוגמת רשימת ציוד, סידורי מחסן, נתונים   -המפקח  אחריות המדריך לעמוד בזמני בקשות   .6.5

 מספריים וכל בקשה נוספת. 
 

  –שירותים אופציונליים נוספים  .7

 פסח וחופשת הקיץ  בחופשות חנוכה,ה לקיום חוגים/סדנאות יאופצ •
לבצוע   מתאים  נספח  ייחתם  אלו,  נוספים  שירותים  לבצע  תבקש  והמועצה  במידה 
השירותים בו יוגדרו הדרישות והתמורה לספק בגין שירותים אלו, בכפוף להוראות הדין  

 לעניין הגדלת היקף התקשרות.  
 

 


