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 הסכם מס'      /

 

 שנערך ונחתם באשקלון ביום ______ בחודש______ בשנת _______ 

 בין

 

 החברה העירונית לתרבות, נוער, ספורט ונופש באשקלון בע"מ 

 אשקלון  37משד' בן גוריון 

 ("החברה" ו/או: "המזמינה"  )שתקרא להלן

 מצד אחד 

 לבין

 ____________________ שם: 

 מ.ז: ____________________ 

 "(נותן השירות)שיקרא להלן: "        

 מצד שני 

 

)להלן:   הואיל  העירונית  לחברה  שירותי _________________  לקבל  והמזמינה מבקשת 
 "(. השירות"

כי   והואיל כל מניעה  וכי אין  כי הינו בעל היכולת לספק את השירות  ונותן השירות מצהיר 
 יספק את השירות לחברה.  

 והצדדים הסכימו לכך שנותן השירות יספק את השירות כקבלן עצמאי.   והואיל

 אי לזאת הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 בלתי נפרד של ההסכם. כל האמור במבוא ובנספחים להסכם זה, ייחשבו כחלק  .1

 מהות ההסכם .2

ונותן השירות מקבל על עצמו, עבור התמורה המפורטת  המזמינה מוסרת לנותן השירות 
רצונה המלאה של המזמינה את  ולשביעות  ביותר  והטוב  בהסכם, לבצע באופן המקצועי 
השירותים המפורטים בהסכם הכל בהתאם להוראות הסכם זה והנחיות האחראי על ביצוע  

 מנכ"ל החברה או מי מטעמה.   -זה  הסכם

 



 

 
2 

  התמורה .3

לנותן השירות  .3.1 זה, תשלם החברה  בהתאם למפורט    תמורת מתן השירות כמפורט בהסכם 
 בנספח א' להסכם זה. 

 התמורה הנ"ל הינה סופית ומוחלטת עבור ביצעו השירות. .3.2

 

 אופי החוזה: .4

היחסים בין החברה לבין "נותן  הסכם זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באופן ממצה את    4.1
השירות" וקובע באופן בלעדי את תנאי השירות והתמורה. הסכם זה מבטל כל הסכם, הסכמה,  

 מצג קודם או התחייבות אחרת, ככל שישנם. 

מובהר כי "נותן השירות" לא זכאי/ת לתמורה נוספת כלשהי בגין שירותיו מלבד זו המפורטת   4.2
 במפורש בהסכם זה.  

 

 צוע השירותאופן בי .5

  השירות כולל: ______________________________________________________   5.1
 הכל כמפורט בנספח א' להסכם זה.

במידה והחברה או מי מטעמה יקבע כי השירות בוצע באופן לקוי ו/או שלא לפי הוראותיו,   .5.1
נותן השירות יידרש לבצע בשנית את השירות הלקוי ו/או לבצע את ההשלמות הנדרשות, 

 ללא כל תוספת תשלום.  

נותן השירות מתחייב למלא אחר הוראותיו המקצועיות מנכ"ל החברה, או מי מטעמו  )להלן   .5.2
 ממונה(.  "ה

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירות  .6

 "נותן השירות" מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפי החברה כי: 6.1

אין כל מניעה על פי דין או חוזה, לרבות תקנוני החברה העירונית, להתקשרות בחוזה זה ו/או    6.2
 לקיים התחייבות על פיו. 

תן השירות" כל העובדות הרלוונטיות  בטרם התקשר/ה עם החברה בחוזה זה, הובאו לידיעת "נו  6.3
המתייחסות למהות השירות ותנאיו וכי לקח/ה את כולן בחשבון בטרם ביקש/ה לתת שירות נשוא  

 חוזה זה.  

כי מסר לחברה כל מידע הקשור לשירותו ואשר עשוי להשפיע על החלטת החברה לקבל את    6.4
, נפשי(, מעורבות בפלילים, וכי מעולם  שירותיו לרבות מקומות תעסוקה קודמים, מצב בריאות )פיזי

לא ננקטו כנגדו/ה הליכי פשיטת רגל, לא הוצא כנגדו/ה צו כינוס נכסים, מעולם לא הורשע/ה בעוון  
 או פשע שיש עימם קלון על ידי בית המשפט ואין כל מניעה לקבל שירותיו.  
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 בהסכם זה(.  מצויד/ת בידע, ניסיון וכישורים הדרושים למילוי התפקיד )כהגדרתו 6.5

כל    6.6 את  ולבצע  ובנאמנות  במסירות  ביעילות,  מקצועי,  באופן  תפקידו  את  לבצע  מתחייב/ת 
 המטלות והמשימות שיוטלו עליו על ידי הממונה. 

ינהג כלפי החברה, התפקיד, חבריה לעבודה, הממונים עליה וכל גורם הקשור לחוזה זה ביושר,   6.7
 צע כל מעשה ו/או מחדל, העלולים לפגוע בחברה.נאמנות, מיומנות ואחריות, וימנע מלב

מתחייב/ת שלא לאחר במתן השירות ולהימנע ממתן השירות ללא סיבה מוצדקת, שיתן שירותיו    6.8
אם   "הממונה"(.  )להלן  מטעמו  מי  או  העירונית  החברה  מנכ"ל  שיקבע  והשעות  לימים  בהתאם 

על נותן השירות להודיע ל"מנהל"  מיד  האיחור ו/או ההיעדרות לא היו נראים מראש )כוח עליון(  
להודיע   השירות"  "נותן  על  אחד,  מיום  למעלה  נמשכת  שההיעדרות  ככל  לעבודה.  בוא/ה  עם 

 . ל"ממונה" באותו היום או לכל המאוחר יום למחרת

בעצמו ו/או על ידי שליח ולצרף אישורים ואסמכתאות רלוונטיות. נותן השירות אשר לא יעשה כן,  
 תראה בו החברה כמי שאינו מסוגל להמשיך במתן השירות. 

"נותן השירות" מתחייב להודיע בכתב ל"מנהל" וליועץ המשפטי של החברה מיד וללא דיחוי,    6.9
עניין אי לו  יש  לגביו  נושא אשר  כל  עניינים עם תפקידו, "המנהל"  על  ניגוד  ליצור  ו/או העלול  שי 

 ו"נותן השירות" יפעלו בקשר לאותו נושא על פי הנחיות היועץ המשפטי של החברה והוראות הדין.  

הוראות   6.9 פי  על  ו/או  זה  במועדים הקבועים בהסכם  על מתן השירות  יקפיד  "נותן השירות" 
 דין. המנכ"ל  או מי מטעמו ועפ"י הוראות כל 

 

למען הסר ספק מובהר ומודגש, כי ככל שנותן השירות יתרשל בביצוע השירות ו/או לא יבצעו  7
 . במלואו ולשביעות רצון הממונה, לא יזוכה נותן השירות בתמורה כלשהי

 

נותן השירות ימנע ממצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים לחברה ועיסוקיו הנוספים ויודיע   8
 עניינים שעלול להיות לו ביחס למתן השירות.  לחברה על כל ניגוד 

 

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד וקיום דיני העבודה  9

ואין   9.1 עצמאי,  קבלן  של  בגדר  הינו  השירות,  נותן  כי  מפורשות  הצדדים  בין  ומוצהר  מוסכם 
נקשרים בין החברה לבינו יחסי עובד ומעביד, ואין נותן השירות, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות  

 שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו. 

מוסכם בזה מפורשות כי נותן השירות בלבד יישא בתשלומים והטבות סוציאליות המגיעות לו   9.2
 והחברה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור. 

נותן השירות מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין הוצאותיה, אם תחויב לשלם לו  תשלומים   9.3
נובעים מקביעתה של ערכאה שיפוטית כי למרות כוונת הצדדים המפורשת, התקיימו  כלשהם ה

מעביד בין החברה ובין נותן השירות ו/או מי מעובדיו. הצדדים מסכימים כי שכרו  - יחסי עובד
אחוז    50של נותן השירות אילו  היה מועסק כעובד מן המניין היה עומד על סך הנמוך בשיעור  
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תן השירות ע"פ הסכם זה. החברה תהא זכאית לקבל את ההפרש  מהתמורה המשולמת לנו
שבין התמורה ששולמה לנותן השירות לבין השכר אשר היה זכאי לו נותן השירות באם היה  

 עובד מן המניין. 

 

 תנאי התשלום 10

ועד    1-נותן השירות יגיש לחברה חשבון לתשלום עבור חודש )או חלק ממנו( בו ניתן השירות, מ 10.1
לחודש בחודש שלאחר אספקת השירות, בצרוף דוח ביצוע המפרט את שעות מתן השירות    2

 "(.  חשבונית)להלן: " 

ן  ימים מיום הגשת החשבונית, בכפוף לאישור החשבו  30החשבון ו/או חלק ממנו ישולמו עד   10.2
 על ידי החברה.  

 

 תקופת ההסכם 11

11.1 " )להלן:   _________ ליום  ועד  מיום_________  החל  בתוקפו  יעמוד  זה  תקופת הסכם 
"( ובתנאי שנותן השירות יקיים את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, לשביעות רצונה  ההסכם

 המלאה של החברה. 

לעיל, החברה רשאית בכל עת ע"פ שיקול דעתה   11.2 הבלעדי להפסיק את קבלת  למרות האמור 
השירות לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ובה הוראה להפסיק השירות וזאת בהתראה  

ימים. הופסקו השירותים לעיל, תשלם החברה את התמורה המגיעה לנותן השירות בגין    30של  
 השירות שסופק לה עד מועד הפסקת השירות. 

ועד    פה נוספת שתיקבע בין שני הצדדיםו ניתנת לחברה האופציה להאריך את ההסכם לתק 11.3
 .לתקופה מקסימלית של חמש שנים מיום חתימת ההסכם

 

 המחאת זכות או חובה  12

זכות מזכויותיו עפ"י הסכם זה או איזה מבין מסמכי    נותן השירות לא יהא זכאי להמחות
חיוב   להמחות  זכאי  יהא  לא  כן  משנה.  קבלן  לכל  לרבות  אחר  גוף  ו/או  אדם  לכל  הפנייה 
מחיוביו עפ"י הסכם זה, לרבות חיוביו למתן השירות, לכל אדם ו/או גוף אחר, אלא בהסכמת 

 החברה מראש ובכתב. 

 

 ביטוח  13

מצהיר   13.1 השירות  לנזק  נותן  אחריות  מכל  מטעמה,  מי  ו/או  החברה  את  פוטר  הוא  כי  בזאת 
אותו במסגרת פעילותו, ובלבד שהפטור כאמור   לרכוש, מכל מין וסוג שהוא, אשר משמש את 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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ספק,   13.2 הסר  למען  לפעילותו.  ביחס  נאותים  בביטוחים  אוחז  הינו  כי  מצהיר  השירות  נותן 
 לעדית לקיום ו/או היעדר ביטוחי מוטלת על נותן השירות.  האחריות הב 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש  14

נותן השירות יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות   14.1
כדי מתן   אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך  ו/או  נזק  ו/או  ו/או חבלה 

במ  אליו,  ובקשר  לרבות  השירות  כלשהו  גוף  אדם/  של  לרכושו  או  לגופו  בעקיפין,  או  ישרין 
לחברה ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר 
כלשהו, ובכלל זה יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל  

את החברה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו    חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות
והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי  
עובדיה,   העירונית,  החברה  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  השירות  נותן  לו)ה()הם(.  שיגיע 

בגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות  שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ו 
ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור  
גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא, לרבות עקב שגיאה   ו/או  בסעיף זה, לכל אדם 

 מקצועית. 

 

 קיזוז 15

נותן השירות בהתאם להסכם זה ו/או כל  מוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע לחברה מאת   15.1
לנותן   לשלמו  החברה  שעל  אחר  סכום  מכל  או  מהתמורה,  לקזז  יהיה  ניתן  שהוא,  מקור 
גם  השאר  בין  תשמש  זה,  להסכם  בקשר  השירות  נותן  ידי  על  שניתנה  ערבות  וכל  השירות, 

 לכיסוי סכומים כאמור. 

ברה ו/או כל סכום שעל החברה  מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו לח 15.2
היה לשאת בהם מחמת שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או עובדיו  
ו/או מועסקיו תהיה החברה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לנותן השירות וכן תהיה החברה  

להגיע לה על    רשאית לקזז מהסכומים שיהיה עליה לשלם לנותן השירות כל סכום שיהיה עשוי
 פי ההסכם ו/או בגין ההסכם.

 החברה רשאית לעשות פעולות במקום נותן השירות

כל פעולה שנותן השירות התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה   16
רשאית החברה לעשותם במקומו ועל חשבונו )הן בעצמה ו/או באמצעות    –והוא לא מילאה  
, ובלבד שנשלחה לנותן השירות לפני כן הודעה בכתב על ידי מנכ"ל החברה,  נותן שירות אחר(

 הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה.  

 

 הפרה יסודית של ההסכם  

מסעיפי הסכם זה הינם תנאים עיקריים שהפרתם, כולם או חלקם,     10,  9,  6,  5,  4,  3,  2סעיפים   17
כם המזכה את הצד הנפגע בביטולו, וזאת מבלי לגרוע מזכות  תחשב להפרה יסודית של ההס

 החברה לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי ההסכם ועל פי כל דין.  
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כל הנתונים בכל חומר שיגיע לנותן השירות במסגרת עבודות עם החברה, לרבות ברשימות,   18
ינם של החברה וכל הזכויות בהם  במדיה דיגיטלית, ובתרשימים )להלן: "החומרים"( הינם קני

 שמורות לה, והחומרים יעוברו לחברה מיד עם דרישתה.  

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו. כל שינוי או תוספת להסכם זה שנעשו בכתב או בעל   19
פה, על ידי צד להסכם זה, יהיו בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג. זאת, אלא  

 מו כדין על ידי הצדדים להסכם זה. אם נעשו בכתב והוחת

שום ויתור, הנחה, ארכה, מחדל, הימנעות או שיהוי של החברה במימוש זכויותיה על פי הסכם   20
 זה או על פי כל דין לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב ובמפורש.  

תיחשב    כל הודעה שתשלח לצד מהצדדים במכתב רשום לפי כתובתו המפורטת במבוא להסכם, 21
 שעות משעת מסירת המכתב  72שנתקבלה על ידי הצד אליו הייתה מיועדת, בתום   כהודעה 

 הרשום בבית דואר בישראל. 

 סמכות שיפוט בכל ענין הנובע מהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר אשקלון בלבד.  22

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                         ________________                                                         _________________ 

 החברה       נותן השירות                                                                                      
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 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה  

 ומאשר/ת בזאת כדלקמן:  

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה    .1

 תהווה הפרה יסודית ותביא לביטול ההסכם.  

 קרבת משפחה לעובד החברה  הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או .2

)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,  174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .2.1

 אשר קובע כדלקמן:  

פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין  )א(  . 174

זוגו או שותפו או -או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

שנעשה   חוזה  בשום  עבודה סוכנו,  ובשום  העיריה  עם 

 המבוצעת למענה. 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .2.2

 איננו עובדים בחברה.אנוכי ובן/בת זוגי  .2.2.1

 : או

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .2.3

 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד החברה.   .2.3.1

בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או    –"  קרובלעניין הצהרה זו: " 

סבתא(, בן או בת, אח או אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(,  

דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או אחות )גיס/ה(, אח  

 ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; /או אחות של בן הזוג )גיס 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין ביני   .2.4

ו/או   החברה  עובד  לבין  ביני  ו/או  ביני  כלשהו  עניינים  ניגוד  יוצר  לא  החברה,  לבין 

מעוניין   או  נגוע  אשקלון   עיריית  או  החברה  עובד  כי  לי  ידוע  ולא  אשקלון   עיריית 

 ם, בין במישרין ובין בעקיפין.  בהסכ

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .3

א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   .3.1

 אשר קובע כדלקמן:  

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  א.)א( 122

או  בהונו  אחוזים  עשרה  על  העולה  חלק  מהאמורים 

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 

בן   –צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב"  

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות

 [:השלים את הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהריני להצהיר כי ] .3.2
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 למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור בעיריית אשקלון   .3.2.1

 או

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:    .3.2.2

 

 ._______________________________________________ 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה: 

הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, בן זוג, הורה,    –"  קרוב"

אח או אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין,  

)גיס/ה(, אח או אחות של בן  זוג של אח או אחות  אחיינית, בן 

 הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה; 

ה בין  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכ .3.3

הליך( לבין החברה, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור  

 ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין.  

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .4

זו,   .4.1 הצהרה  על  לחתימתי  שקדמו  השנים  שלוש  במהלך  כי  לאשר  סיפקתי  הריני  לא 

שירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית אשקלון ו/או לעובד בכיר בעיריית אשקלון  

 ו/או בחברה. 

 לעניין סעיף זה:

"נבחר ציבור": כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מליאת עיריית אשקלון   

במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, 

 נבחרי ציבור  

מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם מכהנים  אשר כהונתם הופסקה

 יותר במועצת העיר אשקלון; 

 "עובד בכיר" :רמת מנהל מחלקה ומעלה.  

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

לעיל   לו    –המפורטים  שסופקו  העובד  או  הציבור  נבחר  )שם  הדברים  את  לפרט  נא 

מתן  השי תקופת  שסופקו,  השירותים  מהות  השירותים,  את  שסיפק  הגורם  רותים, 

 השירותים(: 

 ._____________________________________________________ 

לי היטב כי החברה שומרות לעצמם את הזכות לבטל את ההסכם  .5 הריני לאשר כי הובהר 

שנכרת ביני  לחברה אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או שקיימת  

ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה,   לרבות בגין  מניעה המונעת את התקשרות בהסכם בשל 

, ניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זהמצבים שבהם ייווצר ניגוד ע
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ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד החברה, בגין ביטול  

 ההתקשרות בנסיבות אלה.  

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,   .6

 הוצהר לעיל הנו נכון.   והריני לאשר כי כל אשר

אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/   .7

את המציע במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של החברה ואפעל  

 בהתאם להנחיותיה. 

 

 _______________ 

 חתימה 
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 ותנאי התשלום  מפרט עבודות נספח א':

 העבודות:  .1

בתיאור התפקיד במסמכי הקול הקורא שפורסמו וכן הוראות ספציפיות  בהתאם למפורט   .1.1
  שיינתנו על ידי המנהל ויצורפו כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

  התמורה .2

ש"ח    550תמורת מתן השירות כמפורט בהסכם זה, תשלם החברה לנותן השירות סה"כ של   .2.1
 כולל מע"מ לחודש עבור כל לגן כנגד חשבונית מס כדין.  

 דק לכל שיעור.  45בכל גן, לפחות  בשבוע  1הינו שיעור  היקף מתן השירותים   .2.2

גון מחלה, חופשה כ  –מובהר כי ככל ולא יתקיים שיעור מסיבות הקשורות בנותן השירותים   .2.3
החודש באותו  השלמה  שיעור  להעביר  השירותים  נותן  מתחייב  וכדו'  בחודש   אישית  או 

העמיד  . במקרה ומדובר בחופשה ממושכת )דוג' לידה( יהא על נותן השירותים לשלאחר מכן
 על המדריך החלופי לעמוד בתנאי הקול הקורא. למחליף לשביעות רצון נותן השירותים.

בגין המדריך מכל סיבה ולמדריך לא תהיה כל טענה  מטעם    עובדרשאית לדחות    עם זאת, החברה .2.4

 כך.

מסיבות )חנוכה/יום המשפחה ובנוסף    2יקיים נותן השירותים    2.2בנוסף לאמור בסעיף   .2.5
מים. המסיבות יתקיימו  זאת מעבר למערכים הקיי  , מסיבת סוף שנה( לגנים הזכאים לכך

החברה. על המדריך לספק את כל האמצעים  בימי שישי או בשעות אחה"צ בהתאם להגדרת  
זכאי     יהא  לנושא הקיים. המדריךהייעודים כגון אביזרים וכן לבנות מערך מסיבה תואם  

₪ כולל מע"מ בעבור כל מסיבה. ככל ולא יתקיימו מסיבות לא יהא זכאי    200לתשלום בסך  
  השירות לתשלום. באם נותן השירות סיפק אביזרים למסיבה אך לא נכח בה בפועל נותן  

 התשלום יהא חצי מסכום המסיבה. 

גן אשר החלה בו הפעילות לאחר תחילת החודש יהא זכאי    2.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .2.6
של   בסך  לתמורה  החודש  לאותו  ביחס  השירותים  שיעור    145נותן  לכל  מע"מ  כולל   ₪

 דק( באותו גן.  45תן בפועל )אשר משכו לא יפחת מ העשרה שני

בצירוף חתימת  .2.7 ניתנו השירותים  בהן  בפועל  בדוח את סך השעות  יפרט  נותן השירותים 
 הגננת. הדו|"ח יוגש יחד עם חשבונית וכתנאי לבדיקתה לצורך תשלום. 

בביצוע  נותן השירותים מצהיר כי התמורה האמורה לעיל מגלמת כל העלויות שקשורות   .2.8
 כל השירותים נשוא הסכם זה.

 


