
 

 

 הסכם מסגרת למתן שירותי הפעלת סטודיו למחול ותנועה במתחם צנובר
 2022שנערך ונחתם ב_________, ביום ______ לחודש ________ שנת 

 
 מרכז _____________________ בין:

 מרח' ____________________ 
 "החברה"( –)להלן  
    
  מצד אחד  

 _____________________________________ לבין:
 מרח' _________________________________                      

 טלפון: _________________; פקס: ____________; דוא"ל: ________________ 
 _______________ -ו באמצעות מורשי החתימה מטעמו, ה"ה ________________ 
 מצד שני                                                                                       "הספק"(   -)להלן  

 
שירותי " –והחברה מעוניינת לקבל מאת הספק את השירותים המקצועיים, כהגדרתם להלן )להלן  הואיל

 "(; הספק
מוכן לקבל על עצמו את מתן שירותי הספק, כאמור, והוא  בעל היכולת, הידע,  והספק מצהיר כי הוא והואיל

 הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם כך;
 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם, לצורך מתן שירותי הספק, בהסכם מפורט; והואיל

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת
 בואמ
 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. א. .1

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה. ב.
 ההתקשרות

להלן, ובהתאם לתנאי הסכם  3הספק מתחייב בזה להעניק לחברה את שירותי הספק, כהגדרתם בסעיף  .2
 זה. 

 שירותי הספק
( יכללו "שירותי הספק" -שירותי הספק על פי הסכם זה )בהסכם זה  .3
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 התחייבויות הספק
פי הסכם זה, ידוע לו היטב, והוא מקבל -הספק מצהיר כי אופי השירותים הנדרשים ממנו, על א. .4

 על עצמו להעניק שירותים אלה.
והמקצועיים הדרושים הספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים  ב. 

לשם מתן שירותי הספק באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; והוא 
מתחייב כלפי החברה להעניק את שירותי הספק באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל, ולשביעות 

 רצונה המלאה של החברה.
פי כל דין, לצורך מתן -ההיתרים הדרושים, עלהספק מצהיר, כי יש בידיו את כל הרישיונות ו ג. 

שירותי הספק, כהגדרתם בהסכם זה.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הספק, כי הוא מקפיד, 
במתן שירותי הספק, על עמידה בהוראות הקבועות בכל דין רלבנטי, לרבות תקנים המחייבים ו/או 

מכת. מובהר בזה, כי היה ויתברר כי הספק אינו מקיים הוראות מחייבות ו/או דרישות של כל רשות מוס
 פי סעיף קטן זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה.-את האמור בהצהרתו, על



 

 

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן ג' לעיל, מצהיר הספק כי יש בידיו רישיון עסק תקף כדין, ככל  ד. 
מתחייב, כי רישיון העסק, כאמור לעיל, יהיה תקף שנדרש רישיון כזה לניהול עסקו של הספק. הספק 

פי הסכם זה. מובהר בזה במפורש, כי בכל מקרה בו רישיון -במשך כל תקופת מתן שירותי הספק, על
העסק שבידי הספק יבוטל ו/או יושעה, יודיע הספק על כך לחברה, באופן מידי. במקרה כאמור, ככל 

העסק לא תבוטל בתוך שבעה ימים מן המועד בו ניתנה,  שהחלטה בדבר ההשעיה או הביטול של רישיון
העתק של רישיון העסק הקיים בידי הספק, במועד ייחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה. 

האמור בסעיף  .נספח א'החתימה על הסכם זה, מצורף להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, ומסומן כ
אשר הספק יידרש להחזיק, על פי דין, לצורך מתן זה יחול, בהתאמה, על כל רישיון או אישור אחר 

 שירותי הספק על פי הסכם זה.
הספק יעניק את שירותי הספק על פי הנחיותיה והוראותיה של החברה, אשר יינתנו על ידי נציג מוסמך  .5

מטעמה, כפי שיקבע, ובכפוף ללוח הזמנים לביצוע. הספק ישמע להוראות החברה באופן קפדני, כל זאת 
  י לגרוע מאחריותו המקצועית של הספק לטיב שירותי הספק.מבל

מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל ספק ו/או מומחה בקשר  .6
לשירותי הספק על חשבון החברה, אלא אם כן קיבל לכך את אישורה המפורש של החברה, מראש 

ים וענייניים, מליתן לספק את אישורה להתקשרות עם ובכתב. החברה לא תימנע, מטעמים בלתי סביר
קבלני משנה מוסמכים וכשירים על מנת לסייע לו לבצע את התחייבויותיו, על פי הסכם זה, ובלבד 
שהתקשרות עמם תהיה על חשבון הספק בלבד, ולא יהיה במתן אישור כאמור כדי ליצור יחסים חוזיים 

 משנה של הספק. או יחסי עבודה בין החברה לבין כל קבלן
כמו כן, ולמען הסר ספק, מובהר, כי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להתקשר בכל התקשרות 

 שהיא בשמה של החברה, לרבות ובדגש על כל התקשרות אשר יש בה כדי להטיל חיובים כספיים.
 

 עבודת הספק עם גורמים נוספים ומניעת ניגוד עניינים
ה, על פי הסכם זה, רשאי הספק להעניק את שירותיו המקצועיים גם במהלך מתן שירותיו לחבר .7

לגורמים אחרים, ובלבד שלא יהיה בהענקת שירותים מקצועיים, כאמור, כדי לפגוע במתן שירותי הספק 
 לחברה, תוך מילוי קפדני של הוראות הסכם זה. 

 
שירותיו המקצועיים על פי הסכם הספק יימנע בקפדנות מכל ניגוד עניינים בכל הקשור למתן  א. .8

 זה.
הספק יודיע בכתב לחברה על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם נגיעה לשירותים  ב.

 המקצועיים שהוא נותן לחברה.
 היעדר בלעדיות

מובהר בזה, כי הסכם זה הוא הסכם מסגרת למתן שירותים, ולפיכך אין החברה מתחייבת, בעצם  .9
כם, להזמין מהספק שירותים כלשהם או להזמין שירותים בהיקף כלשהוא. עוד חתימתה על ההס

מובהר בזה, כי החברה תהיה רשאית להזמין שירותים דומים מכל ספק אחר מלבד הספק, כפי שתמצא 
לנכון, ואין בחתימה על הסכם זה כדי להקנות לספק מעמד של ספק בלעדי למתן שירותים כלשהם 

במפורש, כי אין ולא תהיינה לו כלפי החברה ו/או כלפי צד ג' כלשהוא, טענות  לחברה. הספק מצהיר בזה
ו/או תביעות כלשהן בהקשר זה, מעמדו ואופיו של הסכם זה הובהרו לו והם נהירים לו היטב, והוא 

 מקבל עניין זה כתנאי בסיסי להתקשרותו עם החברה.
 

 
 קבלן עצמאי -הספק  .10

יהיו בין החברה לבין הספק ו/או עובדי הספק ו/או כל הבאים מטעמו של מוצהר ומוסכם כי אין ולא  א.
שלוח ו/או שותפות, במישרין או בעקיפין, ובכל הקשור למתן -מעביד ו/או שולח-הספק יחסי עובד

שירותי הספק יחשב הספק לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, ישא הספק בכל 
חלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של הספק כמעסיקם החיובים והתשלומים ה

 של עובדי הספק.
פי הסכם זה כקבלן עצמאי, והיחסים בינו לבין -הספק יבצע את כל התחייבויותיו כלפי המזמין על ב.

 ספק. -קבלן עצמאי או מזמין  -המזמין יהיו יחסי מזמין 



 

 

הספק יהיה אחראי לקיום דיני העבודה בכל הקשור להעסקת עובדים מטעמו בביצוע השירותים נשוא  ג.
  הסכם זה. 

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי עובדיו, שלוחיו והבאים מטעמו לכל תביעה מסוג כלשהו בכל הנוגע ו/או  ד.
מוסכם ומוצהר בזאת  הקשור במתן שרותי הסכם זה ו/או העסקתם ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

מפורשות, כי הספק לבדו ישא כלפי עובדיו, שלוחיו וכל הבאים מטעמו בכל אחריות ו/או חובה ו/או 
חבות על פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה עבודה מכל סוג, לרבות לעניין כל אלה: 

, צווי 1987 -המינימום, התשמ"ז תשלום שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום בהתאם לחוק שכר 
הרחבה,  תוספת יוקר,  דמי חופשה, פדיון חופשה, תשלום עבור ימי חג, דמי הבראה, גמול עבור עבודה 
בשעות נוספות או בשבתות וחגים, דמי נסיעה, הודעה מוקדמת או פדיונה והחזר הוצאות, תשלום דמי 

רשים לקרן פנסיה או לתגמולים או לדמי מחלה ביטוח לאומי וביטוחים אחרים ונוספים, תשלומים והפ
או לתגמולי מילואים או לפיצויי פיטורין ו/או לניכוי מס וכל תשלום ו/או חיוב ו/או חובה ו/או 

  התחייבות על פי דין או חוזה אשר חלים או יחולו על מעביד בגין עובדיו.
פי דין לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות  הספק מתחייב לקיים בזאת, לגבי עובדיו, כל חבות או דרישה על ה.

, 1988 -, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1959-האמור לעיל, לפי חוק שירות התעסוקה תשי"ט
-, חוק חופשה שנתית תשכ"א1976-, חוק דמי מחלה תשל"ו1951-חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

, 1958 -חוק הגנת השכר תשי"ח 1954 -, התשי"ד , חוק עבודת נשים1953-, חוק עבודת הנוער תשי"ג1961
, החוק 2001 –, חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א 1963-חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

, החוק הגברת 2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסד במכוון למתן שירות לקטינים , התשס"א 
יתעדכן מעת לעת. הקבלן יהיה אחראי לקבלת כל היתר על האכיפה וצו ההרחבה בענף הניקיון, כפי ש

פי כל דין, אשר יהיה דרוש לו, על מנת לקיים את הוראות סעיף זה ו/או להעסיק את עובדיו באופן 
  התואם את דרישות חוזה זה.

 
סף מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כי בכל מקרה בו יינתן פסק דין  לפיו על החברה לשלם לספק סכומי כ .11

הדין -מעביד, הרי שהספק ישיב לחברה, מיד עם מתן פסק-כלשהם המגיעים לספק בגין יחסי עובד
כאמור, את כל התשלומים אשר שולמו לו, על פי הסכם זה,  בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית של 

, מהיום בו שולמו התשלומים כאמור לספק בפועל ועד ליום החזרתם בפועל לחברה. למען הסר 4%
ספק, מובהר בזה כי אין לראות באמור בסעיף זה משום הסכמה של הצדדים בדבר קיומם של יחסי 

 עובד ומעביד ביניהם. 
 

 העברת זכויות
הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו  א. .12

ות מפורשת, מראש ובכתב, מאת החברה, כל פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רש-על
  זאת מבלי לגרוע מן האפשרות שיש לספק להיעזר בקבלני משנה, על פי תנאי הסכם זה. 

הספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את מתן שירותי הספק, כולם או מקצתם,  ב.
העברת מסמכים רה, מראש ובכתב. לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החב

כלשהם, כהגדרתם להלן, לצד שלישי, לרבות קבלני משנה אשר הספק ייעזר בשירותיהם, על פי תנאי 
הסכם זה, תיעשה רק לאחר שתתקבל לכך רשותה המפורשת של החברה. לגבי מתן רשות, כאמור, 

 סיפא לעיל. 6תחול, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 
 

 ההתקשרותהפסקת 
החברה תהייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הנמקה, להפסיק  א. .13

ימים מראש. במקרה של הפסקת  30את שירותיו של הספק, על פי הסכם זה, וזאת לאחר מתן הודעה של 
 ל ידו בפועל.ההתקשרות, כאמור, יהיה הספק זכאי לתשלום התמורה בגין השירותים אשר הוענקו ע

אין באמור בסעיף קטן א' לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים במקרה של הפרת ההסכם, על פי כל  ב. 
  דין.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א' לעיל, מובהר בזה כי בכל אחד מן המקרים המנויים מטה,  ג. 
דעה של ארבעים ושמונה פי הסכם זה, בהו-תהיה לחברה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, על

 שעות מראש. ואלה המקרים:



 

 

ניתן נגד הספק צו פירוק או צו פשיטת רגל או צו כינוס נכסים או צו הקפאת הליכים, והצו  (1)  
 שניתן כאמור לא בוטל בתוך שבעה ימים מן המועד בו ניתן.

לונה למשטרת הוגשו כנגד מי מעובדי הספק ו/או נותני השירות ו/או העובדים מטעמו ת (2)  
ישראל ו/או כתב אישום בגין עבירה של הטרדה מינית, תקיפה או אלימות כלשהיא, בין בקשר עם ביצוע 

פי הסכם זה ובין אם לאו, ועבודתו של אותו אדם אצל הספק ו/או עבורו ו/או מטעמו -שירותי הספק, על
 לא הופסקה באופן מידי וכניסתו למרכז לא נאסרה.

לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב לספק, במידה שאירע אחד או יותר  החברה תהא רשאית ד.
 מן המקרים שלהלן:

הפעילות בוטלה, עקב שיקולים ביטחוניים ו/או המלצת גורמי הביטחון וההצלה ו/או עקב ביטול  .1
או  /ההסכם  ההבנות עם העירייה ו/או בשל הנחיות רגולטוריות בין היתר הנוגעות לבריאות הציבור, ו

  עקב כל סיבה אחרת אשר לא בשליטתו של המרכז.

  הספק העביר ו/או המחה את חיוביו לפי ההסכם, כולם או חלקם, בניגוד להוראות הסכם זה; .2

 הספק הפר את ההסכם, וההפרה לא תוקנה תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על ההפרה; .3

 
   שימוש במידע וחובת סודיות

במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא )וכל הבא בשמו ו/או מטעמו( יעשה שימוש הספק מתחייב כי  .14
בכל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לשירותי הספק, אך ורק במסגרת ובקשר למתן 
שירותי הספק ולטובת החברה. כמו כן מתחייב הספק לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר 

הסכם זה. הספק ישמור בסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת  תקופת תוקפו של
פי הסכם זה, וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם, אלא לאחר -מתן שירותי הספק, על

שקיבל לכך אישור מאת החברה, מראש ובכתב. הספק ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על 
רשת, כאמור לעיל. מבלי למעט מן האמור לעיל. הפרה של הוראת סעיף זה על ידי הספק התחייבות מפו

 תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
 
 

 תקופת ההסכם
"(, תקופת ההסכם" –_ )להלן 31.8.23_ ועד ליום _1.9.22הסכם זה יעמוד בתוקף החל מיום __ א. .15

לא אם יודיע צד למשנהו, עד ארבעים וחמישה ותוקפו יוארך באופן אוטומטי, מדי שנה לשנה נוספת, א
ימים לפני תום תקופת ההסכם, על רצונו שלא להאריך את ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה. על 
אף האמור ברישא לסעיף זה, תקופת ההסכם לא תוארך באופן אוטומטי ליותר משלוש שנים במצטבר 

 )כולל השנה הראשונה(. 
לעיל, תהיה החברה  18זה ובין אם על פי סעיף  20, בין אם על פי סעיף פקע תוקפו של הסכם זה ב. 

רשאית להמשיך ולהזמין את שירותי הספק, עד חמישה עשר ימים לפני המועד שנקבע לפקיעת תוקפו 
של ההסכם, וזאת גם אם מועד אספקת ההזמנה בפועל ייקבע לאחר המועד שנקבע לפקיעת תוקפו של 

 אמור, יחולו הוראות הסכם זה במלואן.ההסכם, ולעניין הזמנה כ
 שונות

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על א. .21
 מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בירושלים. ב.
להסכם זה, תחשבנה כהודעות הודעות אשר שיגר צד אחד למשנהו, בהתאם לכתובות המופיעות במבוא  ג.

 פי התנאים המפורטים להלן:-שנתקבלו אצל הנמען על
 בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. –הודעה שנשלחה בדואר רשום  (1) 
בתוך עשרים וארבע שעות מן המועד  –הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה  (2) 

 בו נתקבל אישור מאת הנמען בדבר קבלתה.
 בעת מסירתה. –הודעה שנמסרה במסירה אישית  (3) 

מוסכם על הצדדים כי הסכם זה ממצה את מלוא  זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם ו/או  ד.
  מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו.



 

 

 
שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור שלמי  ה. 

ידיו, אלא אם כן נעשה ויתור -על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה עלמהצדדים 
 כזה במפורש ובכתב.

 
 
 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
                                                                                                                                                           

 מרכז קהילתי גולן                                                        הספק
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


