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טופס בקשה לרישום במאגר מדריכי ומורי תל"ן במוסדות חינוך במועצה
לכבוד
מחלקת החינוך
המועצה האזורית חוף השרון
הנדון :בקשה לרישום במאגר מדריכי ומורי תל"ן במוסדות חינוך במועצה
אנו החתומים מטה ,מבקשים בזאת להירשם במאגר מדריכי ומורי תל"ן (להלן" :מדריכים")
במוסדות חינוך במועצה:




בי"ס ויצמן בבית יהושע (בי"ס יסודי)
בי"ס חוב"ב בבני ציון (בי"ס יסודי)
גני ילדים בבצרה

יש למלא את כל הפרטים בטופס ,כולל התחומים הרלוונטיים ,מידע ופרטים אודות הכשרה ,ניסיון
והמלצות ,לחתום בתחתית כל עמוד ולחתום גם בחותמת ,ככל שהמבקש הוא תאגיד וכן בכל מקום
אחר בו הדבר נדרש.
את טופס הבקשה ,כולל מסמכים נלווים ,יש לשלוח למחלקת החינוך במועצה ולוודא שהתקבל
בפקס  09-9596536או בדוא"ל לכתובת  oriti@hof-hasharon.co.ilעד ליום .17/08/216
מספרי הטלפון במחלקת החינוך.09-9596508/544 :
פרטי המבקש:
שם העסק/המדריך המבקש:
ח.פ/עוסק מורשה/ת .ז( .מחק את המיותר):
כתובת העסק/המדריך:
פקס:

טלפון:

פרטי איש קשר:
תפקידו:1

שם איש הקשר:1
טלפון:1

נייד:

דוא"ל:

 1ימולא רק כשהמבקש הוא תאגיד

חתימה וחותמת
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ביכולתי לספק את שירותי ההוראה במוסדות החינוך הבאים:
(יש לסמן  ליד מוסדות החינוך הרלוונטיים)
 בי"ס ויצמן במושב בית יהושע
 בי"ס חוב"ב במושב בני ציון
 גני הילדים בבצרה
רשימת התחומים שבהם ברצוננו להירשם במאגר
(יש לסמן  בתחומים הרלוונטיים)
תחום
 ניווט

תחום
 ג'אגלינג

 כתיבה יוצרת

 חקלאות ואיכות הסביבה

 פיסול

 בעלי חיים

 מדעים

 אוריגמי

 אלקטרוניקה

 מחשבים

 טיסנאות

 אומנות

 כימיה

 פיסול סביבתי

 חינוך גופני (כושר)

 רובוטיקה

 אתלטיקה

 חלל

 מחול

 חוק ומשפט

 מוזיקה

 תנועה

 קרקס

 ראפ

 יוגה

 שחמט

 בישול
 תזונה נכונה

 אחר -נא לפרט
 אחר -נא לפרט
הכשרה וניסיון



ברשותי/ברשותנו תעודה/רישיון ______________________________ המעידים על
הכשרתי/תנו בתחום הרלוונטי (יש לצרף את צילום המסמך).



הנני/הננו בעל/י ניסיון של _______ שנים (יש לסמן  במקום המתאים)
 בהוראת התחום/תחומים המסומנים לעיל.
 בהספקת שירותי הוראה בתחום/תחומים המסומנים לעיל.
ככל שהמבקש להירשם הוא עסק ,יש לצרף פרופיל עסקי.



חתימה וחותמת
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רשימת ממליצים
שם הגוף הממליץ

שם איש קשר

טלפון איש קשר

תקופת מתן
השירות

.1
.2
.3
.4
.5


נא לצרף מכתבי המלצה

תהליך הזמנת שירותים מהרשומים במאגר
בכל עת שידרש למועצה שירות של מדריך תל"ן בתחום מסוים ,תיעשה פניה לאחד או יותר
מהרשומים במאגר כמי שנרשמו כמסוגלים לספקו.
הפניה תעשה בכתב (באמצעות הפקס או הדוא"ל)
הפניה תכלול את התחום ,את שכבת הגיל לה נדרש השירות ,את המועדים והשעות בהן נדרשת הוראת
התחום וכן בקשה להצעת מחיר.
כמו כן ,תכלול הפניה את הגורם אשר אליו יש להפנות את ההצעה ,את תכולתה (לרבות צרוף תכנית
הוראה) ואת המועד להגשתה.
קיבל מי שרשום במאגר פניה כאמור לעיל ,הוא ישיב עליה עד למועד הנקוב בבקשה להצעה ,בין אם
הוא יכול לספק את השירות במועדים הנדרשים ובין אם לאו.
המועצה תבחן את ההצעות שתקבל ותקבע ,לפי שיקוליה היא בלבד ,עם מי מבין המציעים להתקשר,
כאמור לעיל ולהלן.
הבהרות:
למען הסר ספק מובהר בזאת:







המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הצעות מחיר ולהזמין שירותים מהרשומים במאגר.
אין בהזמנה לרישום במאגר או באישור הרישום במאגר של יחיד או תאגיד משום התחייבות של
המועצה ו/או בתי הספר/גני הילדים לבקש ממנו הצעת מחיר או להזמין ממנו שירותים.
הודעה בדבר אישור הבקשה לרישום במאגר או דחייתה תימסר למבקשים בפקס או בדוא"ל.
אין בבקשת הצעת מחיר ממי שרשום במאגר כדי לחייב את מבקש ההצעה להתקשר עמו.
אין מבקש הצעת מחיר מתחייב להזמין שירות ממציע ההצעה הזולה ביותר או להזמין את
השירות אשר להספקתו נתבקשה הצעה בכלל.
ההחלטה ממי להזמין שירות מבין המציעים תהיה של מבקש ההצעה לפי שיקול דעתו הבלעדי,
מבלי שיהא עליו לפרטו בפני שאר המציעים.
חתימה וחותמת
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למבקש הצעת מחיר שמורה הזכות לנהל משא ומתן ו/או התמחרות בין המציעים לפי כל דין
החל עליו.
יחיד או תאגיד שעמו תחליט המועצה להתקשר לצורך הספקת שירותי תל"ן כלשהם ,ידרש
לחתום על הסכם בינו לבין המועצה טרם מועד תחילת מתן השירותים ,בנוסח המצ"ב.
תקופת ההתקשרות ,תמהיל השירותים ומועד הספקתם יקבעו על ידי המועצה לפי שיקול דעתה
הבלעדי.
מי שהמועצה תפנה אליו בבקשה להצעה כאמור לעיל ולא ימציא למועצה הצעה או הודעה שאינו
מעוניין/יכול לספק את השירות ,יחשב הדבר כבקשתו המפורשת להימחק מהמאגר.
המבקש להירשם במאגר מצהיר ומתחייב ,בעצם הגשת בקשתו ,כי כל האמור בה מקובל עליו
והוא מתחייב לנהוג לפיו.

חתימה וחותמת המבקש

תאריך

חתימה וחותמת
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הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם ב______ ביום ___ לחודש ____ בשנת _____
בין:

מועצה אזורית חוף השרון
משפיים
(להלן – המזמינה)

לבין:

מצד אחד;

_________  ,נושא ת"ז מס' _________
מרח' __________
(להלן – נותן השירותים)

מצד שני;

והואיל :והמזמינה הינה מועצה אזורית המספקת לימודי תל"ן בגני ילדים ובבתי ספר;
הואיל :ונותן השירותים מצהיר כי יש לו לקוחות פרטיים להם הוא מספק את השרותים,
וברשותו כל האמצעים והיכולת למתן השירותים ,כי הוא נישום כעצמאי במס הכנסה
ובמוסד לביטוח לאומי ורשום במע"מ כעוסק מורשה או כעוסק פטור;
והואיל :והצדדים מסכימים כי תנאי ראשון ויסודי בין המזמינה לבין נותן השירותים הוא
שיחסי הצדדים הינם של מזמינה – קבלן עצמאי ובשום מקרה אין לפרש ואין לראות
ביחסי ההתקשרות שבין הצדדים יחסי עובד  -מעביד;
והואיל :ובהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים החליטה המזמינה להתקשר בהסכם זה,
בתנאים המפורטים בהסכם זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
דין המבוא ונספחי ההסכם:
.1

המבוא להסכם זה ונספחיו הינם חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

כותרות הסעיפים נרשמו לצורכי נוחות בלבד ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות
ההסכם.

תקופת ההתקשרות וסיומה:
.3

תוך  7ימים מיום חתימת הסכם זה ,ימציא נותן השירותים למזמינה אישור
ממשטרת ישראל כי אין מניעה להתקשרות בהסכם זה ,בהתאם להוראות חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א .2001-ככל שנותן
השירותים לא ימציא את האישור בתקופה האמורה יפקע תוקפו של הסכם זה
מאליו ,בתום התקופה האמורה.

.4

הסכם זה הינו לתקופה של עד שנה מיום חתימתו ,שתחילתה ביום ___________.
בתקופת תוקפו של ההסכם ,המועצה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת
מראש ובכתב ,של  30ימים (להלן -תקופת ההודעה המוקדמת) ,מבלי שתהא על מי
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מהצדדים חובת פיצוי או תשלום כלשהו כלפי משנהו בשל הסיום המוקדם ,ובכפוף
לכך שכל צד יקיים את התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה עד לתום תקופת
ההודעה המוקדמת .למועצה קיימת האופציה להאריך את תקופת תוקפו של ההסכם
לתקופה של עד  3שנים מיום חתימתו.
.5

במקרה בו מי מהצדדים לא ימלא אחר התחייבותו ליתן הודעה מוקדמת ,כאמור
לעיל ,ישלם הצד המפר לצד השני פיצוי בסכום השווה לתמורה שנותן השירותים היה
מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שהצד המפר לא עמד בה; המזמינה תהיה
רשאית לנכות ו/או לקזז מכל תשלום אשר יהיה עליה לשלם לנותן השירותים את
סכום הפיצוי האמור.

מתן השירותים:
.6

נותן השירותים יספק ללקוחות המזמינה שירותים כמדריך תל"ן בגני ילדים/בתי
ספר של המועצה ,בימים ובשעות שייקבעו בין הצדדים ויפורטו בנספח מערכת
השעות ,המצורף להסכם זה ומסומן "א" (להלן– השירותים).

.7

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא בעל ניסיון בתחום מתן השירותים והוא
יבצע את השירותים בעצמו ,באופן מקצועי ,באיכות ובמיומנות לפי הוראות
המזמינה ולשביעות רצונה המלא ,תוך קיום הוראות כל דין.

יחסי הצדדים:
.8

נותן השירותים מצהיר ,כי לבקשתו ומרצונו החופשי ,לאחר ששקל את כל העניינים
הכרוכים בכך ,בדק את כל המידע הרלוונטי ,לרבות המשמעויות הכספיות ,הוא בחר
לבצע את התחייבויותיו כלפי המזמינה על פי הסכם זה כנותן שירותים עצמאי.

.9

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי אין ,לא נוצרו ולא ייווצרו בינו לבין המזמינה
יחסי עובד– מעביד.

.10

הצדדים מסכימים ומצהירים בזה כי כל זכות שניתנת על פי הסכם זה למזמינה ו/או
לנציגיה לפקח ולהתערב בכל צורה שהיא על אופן מתן השירותים ,אינה אלא אמצעי
להבטחת ביצוע ההסכם במלואו .נותן השירותים לבדו יהיה אחראי לביצוע
השירותים ואין בפיקוח המזמינה ,אם וככל שיהא עליו ,בכדי להפחית מאחריותו של
נותן השירותים למזמינה.

.11

למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,שלא תהיינה לנותן השירותים כל זכויות של עובדי
המזמינה.

התמורה:
.12

בתמורה ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם וכנגד
חשבונית מס כדין ,תשלם המזמינה לנותן השירותים סך של ______ ש"ח לשעה/
לשיעור (יש למחוק את המיותר) בתוספת מע"מ כחוק (להלן – התמורה).

.13

בראשית כל חודש ימציא נותן השירותים למזמינה לפי מעמדו על פי דיני המס ,חשבון
עסקה /חשבונית מס ,עבור השירותים שסיפק נותן השירותים בחודש החולף אליה
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יצורף פרוט השרותים שסופקו באותו החודש .המזמינה תשלם את התמורה בתוך
___ ימים מיום שנותן השירותים מסר למזמינה חשבון עסקה  /חשבונית מס ופרוט
השרותים ,לאחר שאושרה על ידי המזמינה ובהתאם לאישור.
.14

הצדדים מצהירים כי התמורה נקבעה תוך הערכה שקולה בהתחשב בכך שהיחסים
בין הצדדים הם יחסי מזמין -נותן השירותים עצמאי.

.15

נותן השירותים מצהיר כי התמורה הנקובה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית בגין
השירותים שיינתנו על ידו ,כקבוע בהסכם זה ,וכי התמורה כוללת בתוכה את כל
מרכיבי השירותים ואת ההוצאות שיהיו לו ,לרבות הוצאות עבור ציוד ו/או הוצאות
נסיעה ,ולא תהיינה לו כל דרישות מהמזמינה לתשלום נוסף בגין מתן השירותים.

.16

במקרה ,שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של נותן השירותים
שאין בין הצדדים יחסי עובד – מעביד ,תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי
עובד -מעביד בין המזמינה לבין נותן השירותים ,אזי יחולו ההוראות הבאות:
א.
ב.

התמורה בגין מתן השירותים תקטן ,רטרואקטיבית ,ב( 40% -להלן –התקבול) וזאת
בשונה מהתמורה הנקובה בסעיף  12לעיל.
 70%מהתקבול ייחשב כשכר ו 30% -מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים
להם היה נותן השירותים זכאי ,ככל שיקבע כי היה זכאי להם ,כגון :תוספת יוקר,
שעות נוספות ,דמי הבראה ,דמי חגים ,הוצאות נסיעה ,ביטוח לאומי ,ביטוח בריאות
וכל התשלומים הסוציאליים ,ככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על המזמינה לפי כל
דין ו/או הסכם ,החל מיום תחילת מתן השירותים ועד למועד הקובע.

ג.

במקרה כאמור ,נותן השירותים מתחייב להשיב למזמינה את כל תשלומי היתר
שקיבל מעבר למגיע לו ,לרבות מע"מ ,היינו ,את ההפרש בין התמורה ששולמה לו
לבין התקבול המפורט בסעיף זה ,החל ממועד תחילת מתן השירותים ועד למועד
השבת הכספים בפועל ,בתוספת ריבית בשיעור של  7%לשנה ,ממועד קבלת התמורה,

ד.
ה.

לפי הגבוה מבין השנים.
נותן השירותים יפצה וישפה את המזמינה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה
עקב האמור ,מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה.
המזמינה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו נותן השירותים יהיה זכאי את החוב של
של נותן השירותים למזמינה.

ביטוח:
.17

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יהיה בידו ביטוח אחריות מקצועית ,המתאים
למתן השירותים ,ככל שנדרש.

.18

בנוסף ,נותן השירותים יבטח את עצמו בביטוח צד ג' מפני כל פגיעה ו/או נזק העלול
להגרם עקב מעשה ו/או מחדל ,לרבות רשלנות ,שיבוצע על ידו.

.19

נותן השירותים מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמינה על כל נזק ועל כל
תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש ,על ידי אדם כלשהו ,נגדה בגין מעשה
ו/או מחדל ,לרבות רשלנות שיבוצע על ידו.
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.20

המזמינה תהיה רשאית לקזז מכל סכום לו יהיה נותן השירותים זכאי לפי האמור
לעיל ,את החוב של נותן השירותים בגין הנזקים שיגרום ,כמפורט לעיל ,זה וזאת
מבלי לפגוע בזכויות המזמינה לנקוט בכל דרך אחרת לשם גביית הסכומים הנ"ל.

תשלומים למוסד לביטוח לאומי
.21

כמתחייב מצו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) ,התשל"ב,1972 -
תנכה המזמינה מהתמורה את חלקו של נותן השירותים בתשלום למוסד לביטוח
לאומי ותשלם למוסד לביטוח לאומי את חלקו של נותן השירותים.

איסור הסבת הסכם:
.22

נותן השירותים מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לצורך מתן השירותים ולא להסב
ו/או להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין
בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת המזמינה מראש ובכתב.

.23

למען הסר ספק ,המזמינה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ומבלי שתהייה חייבת
במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר את הסבת ו/או העברת ההסכם ו/או העסקתו
של קבלן זה או אחר על ידי נותן השירותים ,לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.

שונות:
.24

הסכם זה ממצה את מלוא ההסכמה שבין הצדדים והוא מבטל כל הסכם ,מצג קודם
או התחייבות אחרת שנעשו קודם לחתימת הסכם זה ואינם כלולים בו.

.25

כל שינוי בהסכם זה טעון מסמך בכתב בחתימת שני הצדדים .אם לא כן -יהיה השינוי
חסר תוקף.

.26

לא השתמשה המזמינה ,במקרה מסוים ,בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה ,לא יראו
בכך ויתור על אותן זכויות באותו מקרה או במקרה אחר.

.27

נותן השירותים ימציא למזמינה תוך  7ימים מיום חתימת הסכם זה אישורים כי הוא
רשום במע"מ ,כעוסק מורשה ,כי הוא רשום במוסד לביטוח לאומי כעצמאי וכי הוא
נישום במס הכנסה כעצמאי.

.28

מובהר בזאת כי יש לקרוא את האמור בהסכם זה בלשון זכר כאילו נאמר בלשון
נקבה ,לפי העניין ,ולהפך -את האמור בלשון נקבה כאילו נאמר בלשון זכר  -לפי
העניין.

.29

כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הן כמפורט ברישת ההסכם.

.30

כל הודעה מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בחלוף  48שעות ממועד
שיגורה בדואר רשום ,ואם נמסרה ביד או שוגרה באמצעים אלקטרוניים – בעת
מסירתה או שיגורה כאמור.
ולראיה באנו הצדדים על החתום:
_______________
נותן השירותים

_____________
המזמינה
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