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 דיאטן/ית ומתאמ/ת בריאות –שירותים למתן  הסכם  

   

 2019ביום __________ לחודש __________ בשנת במבשרת ציון שנערך ונחתם 

       

      ית מבשרת ציוןמקוממועצה   

 "(המועצה" )להלן:  

 מצד אחד                                     

 

 לבין

                                                     _______________________ 

 ________________ ח.פ./ת.ז.             

 ___________________ מרח'              

 טל' _____________________             

 "(נותן השירותים" )להלן:             

  מצד שני                                      

   

ישמש כדיאטן , אשר נותן השירותיםלקבל שירותים מ מועצהוברצון ה והואיל

 "(; השירותים)להלן: "כמפורט בהסכם זה  ומתאם בריאות יישובי,

 

מצהיר כי הינו בעל הידע, הניסיון, כוח האדם המתאים,  נותן השירותיםו והואיל

 השירותים;המיומנות והכישורים לשם הענקת 

 

וסוכם בין הצדדים כי השירותים הנ"ל יבוצעו לא במסגרת יחסי עבודה  והואיל

פועל כבעל מקצוע עצמאי  נותן השירותיםהנהוגים בין עובד ומעביד, אלא ש

 ופי השירותים הניתנים;על בסיס א מועצההנותן שירותים ל

 

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות והיחסים המשפטיים  והואיל

 .מועצהל נותן השירותיםביניהם לצורך אספקת השירותים על ידי 

 

 הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 מבוא .1

 או יחד עמו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וייקר .1.1

כותרות סעיפי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לעשות בהם שימוש לשם  .1.2

 פרשנות.

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .2

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים
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כי הינו בעל הידע המקצועי, הכלים, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור  .2.1

 במלואו, במקצועיות, במומחיות ובנאמנות.בהסכם זה 

 .המגן וחוקי העבודה חוקי על רותיעב לרבות, רותיבבר בעבע הורשע לא כי .2.2

, ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר תפליליכי לא תלויה נגדו כל תביעה  .2.3

 ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי ההסכם.

את השירותים הנדרשים לפי הסכם זה בקפדנות, ביעילות ובמקצועיות,  ייתןכי  .2.4

, בכפוף מועצהידי ה-ובמועדים שיידרשו בנסיבות העניין ו/או כפי שייקבע על במקומות

 להוראות הסכם זה.  

כי יספק את שירותים ויבצע את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה בנאמנות ובמסירות  .2.5

צועי ולכל תקופת ההסכם, לרבות תקופת ההארכה ככל כמיטב יכולתו וכשרונו המק

שהמועצה תחליט על הארכת ההסכם, על פי תנאי הסכם זה. השירותים יינתנו על ידי 

 בלבד ולא על ידי מי מטעמו, אלא באישור מראש ובכתב של המועצה. נותן השירותים

ד לרשותו, לשמור על המקום שיסופק לרכז לצורך מתן השירותים ועל כל הציוד שיועמ .2.6

 ככל שיועמד, מפני כל נזק, מום, פגם או אובדן.

לא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או חוב מחובותיו על פי הסכם זה אלא עם  .2.7

 קבלת הסכמה מוקדמת ובכתב מהמועצה, ובהתאם לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

ה להיות עם כי אינו ולא יהיה קשור בהסכם או בדרך המחייבת אחרת ו/או דרך היכול .2.8

 מועצהגורם או/ו מזמין אחר, אשר הינו בעל אינטרס היכול להיות נוגד לאינטרס של ה

 . מועצהולא קשורה באופן ישיר או בעקיפין לכל פרויקט, נכס או ספק שירות הקשור ל

מין וזאת בהתאם לחוק למניעת העסקה  עבירות לו ו/או למי מעובדיו הרשעה בגין איןכי  .2.9

 נותן השירותים .2001-של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

טופס העדר תביעות מין המצורף  מועצהוכל עובד מטעמו  מתחייב לחתום ולהציג בפני ה

 תנאי זה הינו יסודי בהסכם. להסכם זה. כנספח א'

 הפעילות שעות דיווחלרבות  מסודר רישום וינהל מועצהה להנחיות בהתאם יפעל הוא כי .2.10

 .המועצהככל שיידרש ע"י  ,ו/או כל דיווח נוסף שיעביר

כי הוא עצמאי במתן השירותים וישלם באופן שוטף את כל התשלומים והמסים החלים  .2.11

יחסי  נותן השירותיםעליו כקבלן עצמאי. מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין 

 מעסיק.-עובד

כי הוא עוסק מורשה המנהל ספרים כדין וכי יש בידו אישור על ניהול פנקסי חשבונות  .2.12

-ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס(, התשל"ולפי חוק עסקאות ג

והוא מתחייב להציג את האישור האמור לפי דרישת המועצה, לרבות אישור על  1976

 ניכוי מס במקור.

 מתחייב לבטח עצמו כנדרש על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי כל דין.  נותן השירותים .2.13
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או  מועצהביטוח על מנת למנוע הפסד לו או למתחייב לבטח עצמו ב נותן השירותים .2.14

 בכל הקשור בעיסוקו ובהתחייבויותיו נשוא הסכם זה. מבשרת ציוןהאזורית למועצה 

לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במקום שהועמד לרשותו על ידי  נותן השירותים .2.15

המועצה לצורך מתן השירותים ו/או בכל מקום אחר ממתקני המועצה ו/או להשתמש 

ותי המועצה למעט שימוש לצורך מתן השירותים ורק בימים ובשעות שייקבעו על בשיר

 ידי המועצה כמפורט בהסכם זה.

 נותן השירותיםמכל סיבה שהיא, מתחייב  נותן השירותיםבכל מקרה בו יופסקו שירותי  .2.16

לעשות כמיטב יכולתו, תוך שיתוף פעולה הדוק עם המועצה, לשם סיום נאות של 

התחייבויותיו וכן לשם העברת הביצוע בצורה מסודרת לאדם אחר שנתמנה לצורך כך 

 על ידי המועצה, ככל שהתמנה.

נותן למועצה, מתחייב  נותן השירותיםבכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי  .2.17

להחזיר מיד כל דבר וכל חפץ מכל סוג שהוא המצויים בידו ואשר שייכים  השירותים

מתחייב כי לא תהיה לו כל זכות לעכב תחת ידו כל דבר כנ"ל  נותן השירותיםלמועצה. 

מכל סיבה שהיא וכי הוא מסכים להחזיר כל דבר מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר 

 פיי המועצה, ככל שתהיינה.לטענות ו/או תביעות שתהיינה לו כל

 ההסכם תקופת .3

 חודשים 12חתימת הצדדים על ההסכם לתקופה של  החל מיום הסכם זה יעמוד בתוקפו .3.1

 "(. תקופת ההסכם)להלן: "

של  קפולבטל הסכם זה בכל עת וגם במהלך תקופת תו םרשאי והיהצדדים ייובהר כי  .3.2

נותן , ובמקרה האמור לא יהא בכתב בהודעה מראש יום 30 סבירה, מכל סיבה ההסכם

זכאי לכל תמורה מעבר לתמורה בגין השירותים אשר בוצעו בפועל עד לאותו  השירותים

  מועד.

חודשים  12 עד לתקופות נוספות של בלבד שמורה האופציה להארכת ההסכם מועצהל .3.3

 ולשביעות רצונה מועצהבכפוף לצרכי ה שנים סך הכול, 5נוספים, ועד למקסימום של 

 . , ובכפוף למתן הודעה מראש לרכז על הארכת ההתקשרותנותן השירותיםקודו של מתפ

 מעביד -ההתקשרות ואי קיום יחסי עובד .4

ומזמין  רכזהצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של  .4.1

מעביד, על כל הכרוך והנובע -שירות וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד

 ך.מכ

ואין בכוונתו  מועצהמצהיר כי אינו משתלב במסגרת הארגונית של ה נותן השירותים .4.2

 לעשות כן.  
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מצהיר כי בכפוף לכל דין, האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול  נותן השירותים .4.3

כדי ביצוע ו/או  ובכל מקרה של פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו ל ועלי

 ההסכם.בעקבות ביצוע 

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים, ייקבע ביום מן הימים על ידי ערכאה שיפוטית  .4.4

, נותן השירותיםמעסיק, על כל הנובע מכך, מתחייב  -מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד

ור בהסכם זה בכללותו, לשפות את המועצה מידית, במלוא ההוצאות מבלי לגרוע מהאמ

שייגרמו לה, לרבות הוצאות ותשלומים בהם תחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. אם 

-מעסיק, מוסכם כי שיעור התשלום שהיה מגיע הינו בהתאם לדירוג-ייקבעו יחסי עובד

ביתר, ישיב  נותן השירותיםל דרגה המקביל על עובדי המועצה וכי בגין כל סכום שקיב

 את התשלומים בצירוף הפרשי הצמדה. נותן השירותים

  מהות ותוכן השירותים .5

 כמפורט להלן: יםשירות מועצהמתחייב לספק ל נותן השירותים .5.1

מתן מענה בנושא הזנה בגני ילדים וצהרונים רבות בדיקת תפריטים ועריכת  .5.1.1

 שינויים ככל שנדרש;

 ועריכת תכנית התאנה ושינויים לפי הצורך;מיפוי מצב קיים  .5.1.2

 תיאום תכנית התזונה מול ספקי התזונה השונים; .5.1.3

 יצירת מפרט עבודה מול ספקי התזונה; .5.1.4

עידוד ויוזמת פעילויות אותן עורכת המועצה בנושא תזונה, לרבות ארגון וליווי  .5.1.5

 הפעילויות.

 חובת דיווח .6

להישמע להוראות המועצה ו/או מי מטעמה והוא יפעל על פי  נותן השירותיםעל  .6.1

הוראותיהם בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר שתקבע 

 המועצה וידווח למעוצה באופן סדיר על פעילותיו.

ידווח בכתב למנהל מטעם המועצה אחת לחודש בדבר פעילותו בהקשר  נותן השירותים .6.2

בות אך לא רק, לעניין סוג השירותים, היקפם, מועדיהם, אירועים חריגים לשירותים, לר

וכיוצא בזה, וכן בכל נושא הקשור להתחייבויותיו על פי הסכם זה ולאורך כל תקופת 

 ההסכם, לרבות תקופת ההארכה, ככל שיוארך ההסכם.

ויותיו יובהר ויודגש כי קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייב .6.3

 -על פי הסכם זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות ו/או יחסי עובד נותן השירותיםשל 

 מעסיק בין הצדדים.

  התמורה .7
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כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, תשלם  נותן השירותיםתמורת ביצוע כל התחייבויות  .7.1

 "(.התמורה)להלן: " כדין מע"מבתוספת  ₪, ____שעתי של   סך רכזל מועצהה

שעות חודשיות. כל חריגה מעבר לכמות  50-עבודת נותן השירותים תוגבל ל .7.1.1

השעות החודשיות לא תזכה את נותן השירותים בתשלום מאת המועצה, למעט 

 אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי מנכ"ל המועצה.

יובהר כי התמורה הינה סופית ורכז לא יקבל תמורה בגין הוצאות נוספות,  .7.1.2

 עה או כל הוצאה אחרת.לרבות הוצאות נסי

, כנגד הצגת מועצהמיום אישור החשבון על ידי ה 30שוטף + : רכזל אופן התשלום .7.2

 .חשבוניות ומסמכים ע"י נותן השירותים המעידים על ביצוע שעות העבודה בפועל

בפועל, כאשר  נותן השירותים שעבדשעות ההתשלום יתבצע על פי כמות  מובהר בזאת, כי .7.3

, על גבי החשבונית יופיעו למועצה נותן השירותים בכל סוף חודש תישלח חשבונית על ידי

 .תאריכי ושעות הפעילות

ישלם את כל התשלומים ו/או הניכויים המתחייבים על פי כל דין, לרבות  נותן השירותים .7.4

 ו בלבד.תשלומים למס הכנסה ו/או מע"מ בצורה עצמאית והתשלומים דנן יחולו עלי

לא יבוא בטענות למועצה בנוגע לגובה ההכנסות ו/או הרווחים ו/או  נותן השירותים .7.5

 ההפסדים שיצטברו כתוצאה ממתן השירותים נשוא הסכם זה.

 זאחריות, פיצויים, שיפוי וקיזו .8

במתקן בו  רכזיפעל באחריות בזהירות ובאופן סביר כמתחייב מעבודת  נותן השירותים .8.1

 ועל פי כל דין.  מועצהצועיות, בהתאם לנדרש בהנחיות הבמיומנות ובמקיפעל 

או לצד ג' אחר,  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שייגרם נזק גוף ו/או רכוש ל .8.2

 נותן השירותיםכמפורט בהסכם זה, יהיה  נותן השירותיםכתוצאה מהפעילות שמקיים 

נותן ן חלוט כי אחראי בגין נזק זה, לרבות פיצוי הניזוק ובלבד שיקבע בפסק די

 פעל באופן רשלני ו/או הפר חובותיו על פי הסכם זה.  ו/או מי מטעמו  השירותים

המועצה לא תהיה אחראית בכל עילה שהיא חוזית, נזיקית ו/או אחרת לכל נזק מכל מין  .8.3

וסוג שהוא, לרבות כל הוצאה, אובדן הכנסה, אי נוחות שתיגרם עקב מתן השירותים 

 ו/או כל עילה אחרת. נותן השירותיםשיסופקו על ידי 

ו/או פגיעה ו/או  יהיה אחראי כלפי המועצה באחריות מוחלטת לכל נזק נותן השירותים .8.4

הוצאה מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למועצה ו/או למי מתושביה ו/או למי מטעמה ו/או 

נותן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או הפרת איזו מהתחייבות 

 על פי הסכם זה. השירותים

י לשפות את המועצה בשוו נותן השירותים, מתחייב נותן השירותיםבמקרה של רשלנות  .8.5

הנזק או במידת האפשר, לקנות דבר חדש תחת זה שניזוק או אבד, וזאת מבלי למעט 

 .נותן השירותיםמכל סעד או תקופה אחרים שיעמדו למועצה כנגד 
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ישפה את המועצה בכל מקרה בו תתבע ו/או תיאלץ לשלם ו/או להתפשר  נותן השירותים .8.6

ו/או כל  נותן השירותיםשל בגין כל אירוע ו/או מעשה ו/או מחדל אשר היה באחריותו 

 אחר התחייבויותיו נשוא הסכם זה. נותן השירותיםנזק אשר ייגרם במידה ולא ימלא 

 להעביר ליועץ ביטוח באם יש צורך –ביטוח  .9

 ביטול ההסכם ותוצאותיו .10

 תהא רשאית לבטל את ההסכם מידית במקרים הבאים: מועצהמוסכם בין הצדדים כי ה .10.1

נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע  נותן השירותיםנגד  .10.1.1

 למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון.

או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל  נותן השירותים .10.1.2

 מעשה מרמה.

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה  נותן השירותיםכי  מועצההוכח ל .10.1.3

 תית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.בריאו

הסב, העביר או שיעבד את ההסכם או מקצתו, לאחר או  נותן השירותיםאם  .10.1.4

 בכתב. מועצהמעסיק מפעיל משנה לשם ביצוע ההסכם בלי הסכמת ה

ימים מיום  7הפר את ההסכם וההפרה לא תוקנה תוך  נותן השירותיםאם  .10.1.5

 מסירת ההודעה על ההפרה.

 יובהר כי אין מדובר ברשימה סגורה. .10.1.6

רשאית להתקשר עם כל  מועצהאם הסכם זה יבוטל עקב אחת מהסיבות הנ"ל, תהיה ה .10.2

בכל ההוצאות הנוספות שנגרמו  נותן השירותיםאחר לצורך מתן השירותים, בחיוב  רכז

 כל שנגרמו., כמועצהל

 שונות .11

לא רשאי להעביר לאחר/ים הסכם זה כולו, או כל חלק ממנו, או כל זכות  נותן השירותים .11.1

 מועצהמזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו לפיו, אלא לאחר קבלת הסכמתה של ה

 מראש ובכתב על כך. 

בכתב אשר יהיה ל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך כ .11.2

 חתום על ידי שני הצדדים.

זה לפי ראות עיניה ואי שימוש  הסכםתהא רשאית להשתמש בזכויותיה לפי  מועצהה .11.3

 בזכות כלשהי ו/או אי שימוש במועד לא יחשב כוויתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצידה.

 יות.כל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים תובא להליך גישור טרם פניה לערכאות משפט .11.4

כל המחלוקות, לא צלח הליך הגישור ואחד הצדדים מעוניין לפנות לערכאה משפטית,  .11.5

 בירושלים.בתי המשפט המוסמכים הסכסוכים והתביעות ללא יוצא מן הכלל ידונו בפני 
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כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד  .11.6

כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר  האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב

 בעת מסירתה. -מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד 

 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום

 

 

       _______________           _______________    

 נותן השירותים                מועצהה    
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 נספח א'

 מין עברייני של העסקה למניעת חוק פי תצהיר על

 2001-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א
 

"( מציעה)להלן: "___ אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________

ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין היא : עבירה לפי  ציעבזאת כי המ מצהיר

. כאמור בחוק למניעת העסקה של 352למעט סעיף  1977 -סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז

 .2001-עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 הורשע כאמור בתצהיר זה. כמו כן הנני מתחייב שלא להעסיק בעתיד כל אדם אשר

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז

           

         ____________ 

 חתימת  המצהיר

------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום 

_______________ פגשתי את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

 .וואמיתותיחתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו 

 

 __________________תאריך: _____________________, עו"ד                          

              

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 לתאגיד -אישור עורך דין 

 

אני , הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה 

______________, ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת 

התאם להוראות תקנון ב"( מציעב___________ )להלן: "ה _______________ המשתתפת

 ובהתאם לכל דין.ציע המ

 

 

 __________________תאריך:  _____________________, עו"ד                   


