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  הסכם מתן שירותים
 

 שנערך ונחתם בתאריך:________ ביום: ___  בחודש" __________ בשנת:_____
 
 

 יה"ת - יצירה הבעה תרפיה - האגודה לטיפול באמנויות בישראל (ע"ר) בין:
 עמותה רשומה מספר 580018620

 מרחוב __________
 

 (להלן: "יה”ת")
  
      מצד אחד; 

 

 _________________ ת.ז. __________ לבין:

 מרחוב ______________

 
  (להלן: "נותן השירותים")

 
  
                        מצד שני; 
 
 

לעוסקים הואיל ואיכותיות מקצועיות מידה אמות להנחיל במטרה היתר, בין הפועלת, עמותה הינה              ויה”ת

  בטיפול באמצעות אמנויות בישראל ולהסדרת ומיסוד המקצוע כחלק ממקצועות בריאות הנפש;

מעוניינת והואיל לפיכך עיסוקה, בתחום מקצועיים קורסים לקיים יה”ת מעוניינת פעילותה,            ובמסגרת

זה להסכם א' בנספח המפורטות ההרצאות את השרותים נותן יעניק בהם שונים קורסים               לקיים

  (להלן: "השרותים");

אספקת והואיל לצורך הנדרשים והכישורים היכולת הניסיון, הידע, בעל הוא כי הצהיר, השירותים              ונותן

 השירותים נשוא הסכם זה על הצד הטוב ביותר;

השירותים  והואיל מנותן לקבל מעוניינת יה”ת זה, בהסכם השירותים נותן והתחייבויות הצהרות סמך              ועל

בהתאם הכל השירותים, את ליה”ת להעניק ומעוניין מוכן מצדו השירותים ונותן השירותים,              את

 לתנאים ולהסדרים המפורטים בהסכם זה להלן.

 

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 מבוא1.
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 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.1.1.

 כותרות הסכם זה נועדו לצורכי נוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.1.2.

 ההרצאות2.

זה2.1. להסכם א' בנספח כמפורט ובהיקף באופן השרותים את ליה”ת להעניק מתחייב השירותים               נותן
 (להלן: "הסיליבוס").

בהתאם2.2. אולם הבלעדי, דעתה שיקול לפי יה”ת ידי על ייבחרו אשר למשתלמים יינתנו               השרותים
  לקריטריונים עליהם יסכימו הצדדים מראש.

בכתב2.3. הצדדים, ידי על אחרת הוסכם אם אלא אישי, באופן השירותים נותן ידי על יוענקו                 השירותים
 ומראש.

לנותן2.4. שתימסר כפי יה”ת קביעת לפי אחר, באתר או יה”ת במשרדי השירותים את יעניק השירותים                 נותן
  השרותים מראש.

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים3.

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב כדלקמן:

למילוי3.1. ו/או פיו על השירותים לביצוע ו/או זה בהסכם להתקשרותו הסכם ו/או דין כל לפי מניעה אין                   כי
כל או השירותים נותן של אחרות קיימות מהתחייבויות הנובעות כאלו לרבות פיו, על התחייבויותיו                יתר

  מי מטעמו.

מרצו3.2. כשרונו, במיטב ויפעל השירותים למתן והנוגעות הנחוצות המקצועיות הידיעות כל את יעמיד               כי
  וניסיונו לביצוע טוב ויעיל של השירותים ע"פ הסכם זה.

בתחום3.3. ניסיון בעל גבוהה, להשכלה המועצה ידי על המוכר ממוסד אקדמאית השכלה בעל הינו                כי
  המקצועי נשוא השרותים ובעל רישיון על פי כל דין הנדרש לתחום מומחיותו, ככל ונדרש.

ולטובת3.4. ענייניים-מקצועיים שיקולים מתוך ורק אך לשירותים הקשור עניין בכל לפעול מתחייב הוא               כי
מדיניותה פי על וכישוריו, יכולתו מיטב מיצוי תוך במהימנות, בנאמנות, יה”ת לטובת יפעל וכי                יה”ת,

  ונהליה של יה”ת ועל פי הנחיות כלליות אשר יינתנו לו מידי פעם על ידי יה”ת ו/או מי מטעמה.

מילואים3.5. מחלה, (בשל פרטני במקרה השרותים את להעניק יוכל לא השרותים ונותן ככל כי                מוסכם
שזהותו ובלבד האפשרי, בהקדם במקומו כשיר מקום ממלא להמציא השרותים נותן ידאג              וכיוצ"ב),
שנותר הזמן בפרק מחליף לאתר יהיה ניתן שלא ככל מהאמור, לגרוע מבלי יה"ת; ידי על מראש                  תאושר
הזמנים בלוח ובהתחשב הצדדים בין שיתואם יותר מאוחר במועד ההרצאה תושלם ההרצאה, למועד               עד

 של מכלול תקופת ההשתלמות.

 תקופת ההסכם4.

הכרוכות4.1. השרותים נותן מטלות מלוא לסיום ועד הצדדים שני ידי על חתימתו ממועד החל תקף זה                  הסכם
 בקיום הקורס נשוא הסיליבוס (להלן: "תקופת ההסכם").

שהיא,4.2. סיבה מכל זה, הסכם פי על ההתקשרות את לסיים רשאית תהא יה”ת כי מוסכם, האמור אף                   על
  בהודעה של 30 יום מראש לנותן השרותים.
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זה4.3. הסכם תנאי ימשיכו שהיא, סיבה מכל ההתקשרות, סיום של מקרה בכל כי בזאת,                מובהר
לנותן יה”ת הודיעה אם אלא וזאת הביטול, טרם השרותים לנותן שנקבעו הרצאות לגבי               לחול

  השרותים בכתב כי היא אינה מעוניינת בקיום הרצאות אלה, כולן או כל חלק מהן.

כלשהי,4.4. מוקדמת בהודעה צורך ללא לאלתר, ההתקשרות את לסיים רשאית תהא יה”ת לעיל, האמור אף                 על
 בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 נותן השירותים ו/או מי מטעמו, פעלו בחוסר נאמנות ו/או חוסר יושר כלפי יה”ת;4.4.1.

 נותן השירותים ו/או מי מטעמו ינהגו בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין או בשמה הטוב של יה”ת;4.4.2.

ניתנת4.4.3. שאינה הפרה – (קרי יסודית הפרה זה הסכם פי על התחייבויותיו את הפר השירותים                 נותן
קבלת ממועד עסקים ימי 7 בתוך השירותים נותן ידי על תוקנה ולא לריפוי שניתנת הפרה או                  לריפוי

 הודעת יה”ת בכתב);

על4.4.4. השרותים נותן בהרצאות הנוכחים מהמשתלמים מי מאת תלונה יה”ת אצל נתקבלה בו מקרה                בכל
שיקול לפי יה”ת של המנהל הוועד ידי על שתיקבע כפי השרותים, נותן מצד הולמת בלתי                 התנהגות

 דעתו הבלעדי.

נותן4.5. התחייב להן ההרצאות כל השלמת ולאחר שהיא, סיבה מכל ההסכם, תום עם כי בזאת,                 מובהר
כל ליה”ת השירותים נותן יחזיר כן ליה”ת. שירותים כנותן עצמו להציג השירותים נותן יחדל                השירותים,

 פריט ציוד, לרבות מסמכים וחומרי שיווק, אשר נמסרו לו מאת יה”ת, ככל שנמסרו.

 התמורה5.

כל5.1. בגין מע"מ, כולל ₪ ____ של סך השירותים לנותן יה”ת תשלם זה, הסכם פי על לשירותיו                   בתמורה
לתגמול זכאי יהיה לא השרותים נותן כי מובהר ובכתב. מראש יה”ת ידי על שאושרה בפועל, הרצאה                  שעת
גם ראוי פיצוי כוללת זה הסכם פי על התמורה כי מאשר השרותים ונותן בטלה וזמן הכנה שעות בגין                    כלשהו

  בגין רכיבים אלה.

 התמורה תשולם לנותן השרותים כנגד חשבונית מס כדין.5.2.

ביחס5.3. יה”ת של מראש לאישור בכפוף נסיעה, הוצאות להחזר זכאי יהיה השירותים נותן לעיל, לאמור                 בנוסף
  לכל נסיעה כאמור ולהצגת חשבוניות מתאימות.

ידו5.4. על שבוצעו השרותים מתן שעות את יכיל אשר שעות דיווח חודש מדי ליה”ת ימציא השירותים                  נותן
 באותו חודש, מבוסס על דיווח שעות שאושר על ידי יה”ת.

השירותים5.5. הוענקו בו החודש תום לאחר ימים 35 השירותים נותן לפקודת המחאה באמצעות יבוצע                התשולם
מניכוי פטור על אישור המציא השירותים נותן אם אלא כדין, במקור מס ינוכה כשמהתמורה (35 +                  (שוטף

 מס במקור.

  כנגד קבלת התשלום, ימציא נותן השרותים ליה"ת חשבונית מס כדין.5.6.

 אחריות, ביטוח ושיפוי6.

בין6.1. שיגרמו לרכוש, ובין לגוף בין הפסד, ו/או אובדן נזק, כל בגין המלאה באחריות יישא השירותים                  נותן
ו/או מעובדיה למי ו/או ליה”ת ו/או מטעמו מי ו/או מעובדיו למי ו/או השירותים לנותן בעקיפין ובין                  במישרין
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זה, הסכם על-פי השירותים נותן של והתחייבויותיו שירותיו ביצוע בגין כלשהו, שלישי לצד ו/או מטעמה                 מי

 בקשר אליהם ו/או הנובע מהם, תהא הסיבה לכך אשר תהא.

בישראל6.2. מורשה ביטוח בחברת ההסכם, תקופת כל למשך חשבונו, על ולקיים לערוך מתחייב השירותים                נותן
יגרום השירותים נותן . זה, הסכם במסגרת פעולותיו כל את מלא באופן שיכסה ביטוח מוניטין, ובעלת                  כדין
מתחייב השירותים נותן כן, כמו זה. הסכם של תוקפו תקופת כל במשך בתוקף יעמדו אלה שביטוחים                  לכך

 להציג בפני יה”ת, ככל שתבקש ומיד עם דרישתה הראשונה, אישור בדבר הביטוחים כאמור.

בדבר6.3. אישור להוות כדי יה”ת, ידי על בבדיקתו ו/או ליה”ת כאמור הביטוחים בדבר אישור בהמצאת                 אין
להטיל כדי או השירותים נותן של מאחריותו לגרוע כדי ו/או זה הסכם ע"פ למוסכם הביטוחים של                  התאמתם

  אחריות כלשהי על יה”ת ו/או על מי מטעמה.

לפרש6.4. ואין ההסכם פי ועל דין פי על עליו החלה חובה מכל השירותים נותן את לפטור כדי האמור בכל                     אין
  את האמור כוויתור של יה”ת ו/או מי מטעמה על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי הסכם זה.

שהוא6.5. נזק כל בגין כלשהו שלישי צד ו/או מטעמה מי ו/או עובדיה ו/או יה”ת את ויפצה ישפה השירותים                    נותן
במסגרת השירותים נותן ידי על שנגרמה כלשהי הפרה ו/או מחדל ו/או ממעשה כתוצאה מהם, למי                 שיגרם

  ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 סודיות7.

ו/או7.1. יגלה לא בסודיות, ישמור לאחריה, וכן זה הסכם תקופת כל במהלך כי בזה, מתחייב השירותים                  נותן
אשר מידע ו/או חבריה על ו/או עסקיה על ו/או יה”ת על מידע ליה”ת, מחוץ כלשהו גוף ו/או אדם לכל                     יעביר
כן אם אלא ולקוחותיה, יה”ת חברי על מידע לרבות זה, הסכם פי על השירותים מתן במהלך לידיו                   יגיע
נחלת הוא האמור המידע כאשר או זה הסכם פי על השירותים ביצוע ובמסגרת לצורך היא המידע                  מסירת

  הכלל או כאשר המידע האמור הפך לנחלת הכלל, שלא עקב הפרת סעיף זה ע"י נותן השירותים.

ביצוע7.2. עקב ו/או בגין מטעמו מי וכל השירותים נותן לידי ויגיעו שיימסרו המידע ו/או החומרים כל כי                   מובהר
 השירותים הינם קניינה המלא והבלעדי של יה”ת ומהווים סוד מסחרי שלה.

בפעולה7.3. אם כלשהו שלישי צד עם יתקשר לא וכן פעולה כל יבצע לא כי מתחייב השירותים נותן כן,                    כמו
האמור מכלליות לגרוע מבלי זה. הסכם לפי להתחייבותו עניינים לניגוד חשש קיים כאמור בהתקשרות                ו/או
במילוי הקשור עניינים ניגוד יתקיים ו/או עניינים לניגוד חשש יתקיים אם כי מתחייב, השירותים נותן                 לעיל,
של גילויו עם מיד בכתב, ליה”ת יודיע השירותים נותן אז כי זה, הסכם לפי מטעמו מי ו/או                   התחייבויותיו
של בדרך לרבות הבלעדי, דעתה שיקול פי על לפעול רשאית תהא יה”ת כזה שבמקרה תוך כאמור,                  מצב

  ביטול ההסכם לאלתר.

  היעדר יחסי עובד ומעביד8.

ההצהרות8.1. מהוות זה בהסכם הצדדים להתקשרות מוקדם תנאי כי מסכים והוא ידוע השירותים               לנותן
וכל לבינו, יה”ת בין ומעביד עובד יחסי מייסדים ואינם לייסד חפצים הצדדים אין לפיהן                וההתחייבויות
ליצור כדי בה אין מטעמו למי או השירותים לנותן הוראות לתת ו/או לבקר ו/או לפקח ליה”ת שיש                   זכות

  יחסי עובד ומעביד בינה לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו.

מלוא8.2. את מגלמת זה, הסכם פי על השירותים לנותן המשולמת התמורה כי הצדדים בין ומוסכם                 מובהר
  העלות של כל זכות של נותן השירותים מכוח התקשרות זו.
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בית8.3. לרבות כלשהו, גורם בפני מלטעון ומושתק מנוע יהיה כי מפורשות, בזאת מתחייב השירותים                נותן
מי ו/או בינו ומעביד עובד יחסי ההסכם, תקופת כל במהלך חלו, ו/או חלים כי מוסמך, דין בית ו/או                    משפט

 מטעמו לבין יה”ת.

הראשונה,8.4. דרישתה עם מיד יה”ת, את לשפות השירותים נותן מתחייב לעיל האמור בתוקף לפגוע                מבלי
תביעה ו/או טענה בעקבות לשאת יה”ת על שיהיה משפטיות, הוצאות לרבות תשלום, או הוצאה, כל                 בגין

 שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בינה לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו.

נותן8.5. לבין יה”ת בין התקיימו כי כלשהי, מוסמכת רשות ע"י ייקבע אם הרי, לעיל, האמור מן לגרוע                   מבלי
שחובת בתשלום תחויב ויה”ת במידה או דלעיל, ההסכמות חרף וזאת ומעביד עובד יחסי               השירותים
קבלת עם מיד ליה”ת, ישיב השירותים נותן אז כי השירותים, נותן על חלה זה הסכם פי על                   תשלומו
הסכום בין המזערי ההפרש סכום שהוא זה, הסכם לפי לו ששולם מהסכום 40% של שעור                 דרישה,
עצמאי קבלן בהיותו שירות נותן שמקבל הסכום לבין יה”ת, כעובד מועסק היה לו כעובד, מקבל                 שהיה

 וכן כל סכום שיה”ת תידרש לשלם לרשויות, כאמור לעיל.

 שונות9.

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב שבמסגרת שירותיו על פי הסכם זה לא יפר זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו.9.1.

במסגרת9.2. ובתמונותיו בשמו שימוש לעשות מטעמה מי ולכל ליה”ת הסכמתו את בזאת נותן השרותים                נותן
טענה כל על מראש בזאת ומוותר יה”ת, של פעילותה ושיווק פרסום לצורך יה”ת עבור שיוכן שיווקי                  חומר

  או דרישה בקשר עם שימוש כאמור.

שהיא.9.3. צורה בכל משנהו את לחייב היכולת כבעל ו/או האחר הצד כנציג עצמו יציג לא זה להסכם צד                    כל
נציגות ו/או שליחות ו/או שותפות יחסי ליצור בכדי זה בהסכם באמור אין כי מאשרים, זה להסכם                  הצדדים

 ו/או סוכנות מכל סוג שהם בין הצדדים.

מחליף9.4. והוא בו, הנדונים והעניינים הנושאים לגבי הצדדים בין והממצה המלא ההסכם את מבטא זה                 הסכם
התחייבות ו/או כוונות מכתבי הצעות, עקרונות, נייר דברים, זיכרון נוהג, ומתן, משא חוזה, מצג, כל                 ומבטל
קודם האמורים ובעניינים בנושאים הצדדים בין בעל-פה) ובין בכתב (בין הוחלפו או ששררו אחר מסמך                 וכל

  לחתימתו של הסכם זה.

שני9.5. ידי על ונחתמו בכתב נעשו אם אלא תוקף, ברי יהיו לא זה מהסכם גריעה ו/או תוספת ו/או שינוי                     כל
 הצדדים.

נותן9.6. מתחייב כן אחר. ג' לצד מהם חלק כל או השירותים ביצוע את ימסור ולא יעביר לא השירותים                    נותן
במלואם בין בעקיפין ובין במישרין בין זה, התקשרות הסכם לפי חובות ו/או זכויות יסב לא כי                  השירותים

 ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, זולת אם קיבל אישור מראש ובכתב מיה”ת.

ו/או9.7. זה הסכם פי על לו העומדת ברירה או זכות על מעמידה זה להסכם צד של הימנעות או ארכה ויתור,                      שום
יהיו לא במועדן, ובין בכלל בין זה, הסכם על-פי התחייבויותיו ימלא השני הצד כי מדרישה או דין, כל פי                     על
זה הסכם על-פי צד אותו של מזכויותיו זכות על כויתור יחשבו ולא ובכתב, במפורש נעשו אם אלא תוקף                    בני

 או על פי דין.

בבית9.8. ורק אך זה להסכם הצדדים בין תידון זה הסכם עם בקשר הסכמה אי ו/או מחלוקת ו/או טענה                    כל
 משפט המוסמך בעיר תל אביב - יפו.
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תיחשב9.9. לצדדים שתשלח הודעה כל להסכם. במבוא כמפורט יהיו הודעות משלוח לצורך הצדדים               כתובות
או בפקס משיגורה שעות 24 תוך או רשום, בדואר ממשלוחה שעות 72 תוך הנמען אצל נתקבלה                  כאילו

 בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד – מיד עם מסירתה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 נותן השירותים  יה”ת
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 נספח א

 סיליבוס

 

  
 

 

 


