
 לעבודה  קבלן  זמנתה

 __________ ________לחודש__________ שנת אשר נערך ונחתם בירושלים ביום 

  ;)"המזמין" -להלן  _________________ת.ז. ____________  מרח' _________ דוא"ל__________ בין:   

 );קבלןה" -לן  ה (ל דוא"ל__________ מרח'___________  ________________  ת.ז. ___________  לבין:  
 
 
והם מצהירים כי    ים כי הם רשאים להתקשר בהסכם זה ואין כל מגבלה המונעת מהם להתקשררהצדדים מאש .1

 הם בעלי היכולת והניסיון למתן השירותים. 

כל טענה הנובעת מהיעדר   .2 על  וכי הוא מוותר  הוא מודע לכך שהקבלן הוא סטודנט,  כי  המזמין מצהיר בזאת 

 מודעות לעובדה זאת.  

 : התחייבויות הקבלן .3

 : בעבור המזמין הבאיםו ליתן את השירותים  מתחייב לבצע א קבלן ה 
  ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
_____________________________ _________________________________________________

 _____________________________________________________________________________ 
 .)"העבודהאו  שירותיםה" -(להלן  

ה .4 ביצוע  מתחייב  ב  קבלןהשל  שירותים  תמורת  זה,  ₪  _______  לקבלןלשלם    המזמיןחוזה 
 .)"התמורה" -(להלן  ₪]    ___________מלים_______ ב[

 
   אלא אם סוכם אחרת   ,  .א. המזמין מתחייב לשלם מחצית מהתמורה לקבלן כמקדמה, לפני תחילת ביצוע העבודה4

 בע"פ בין הצדדים. 
 
 למזמין.   היתרת סכום התמורה ישולם לקבלן לאחר שהשלים את העבודה והעביר אותה במלוא .ב.4
 
אחד  או תיקון    , רשאי הוא לבקש שינוילאחר שזו סופקה לו  ו של המזמיןיננה לשביעות רצונ. במידה והעבודה א5

מההתקשר כחלק  נוספת,  עלות  ללא  הקבלן  ידי  על  שיבוצע  דרישה    ות.בלבד,  כוללים  אינם  תיקון,  או  (שינוי 
רת אותו  טה פולביצוע מחדש של העבודה). ויודגש, אי שביעות רצונו של המזמין מהעבודה או מהשירותים אינ

 מתשלום מלוא התמורה לפי הסכם זה. 
 
בהתאם   נוסף   , יחויב המזמין בתשלום5בהזמנה, מעבר לשינוי המתואר בסעיף    .א. בגין כל תיקון או שינוי נוסף 5

בהתאם לסיכום מראש בין הצדדים שיבוצע בכתב או    הכל , העלות, והזמן שהשינוי יצריך מהקבלן, ולמורכבות
מגובה התמורה בגין כל תיקון נוסף שמעבר לשינוי    10%מתחייב המזמין לשלם    . בהיעדר סיכום מראש,ל פהבע

 הראשון.  
 
יותר משלושה  5 יידרש המזמין לבצע  גם לא בעבור הגמול הקבוע  או שינוים  תיקונים  .ב. בכל מקרה לא  לעבודה, 

כפי    המזמין   לםש יהתיקונים האלה    עבור בחוזה זה מעבר לתמורה, אלא אם כן הסכים לכך במפורש ובכתב.  
 . לןבינו לבין הקב שיוסכם

 
הלו . 6 הדרישות  לכל  ידאג  הטכניותתיסטיו גהמזמין  ממתןבטיחותיות  הו   ,  מביצוע    השירותים  שנובעות  או 

מצהיר    המזמין   קבלן יספק את השירותים תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות המתבקשים.וה  , ככל שישנן, העבודה
 .  במוצרשימוש הריות הנובעת מנושא באח  כי הוא

 
לא  בין הצדדים  ,  כל דין, וככל שאופי היחסים מחייב ובכפוף לדרישות  הפל  אלא אם סוכם אחרת בכתב או בע  .7

  והתחייבויותי עדית לכל ענין הנובע מביצוע  מאשר כי האחריות המלאה והבלכל צד  מעביד ו-ישררו יחסי עובד
 יחולו עליו. 

 
 : . תנאים נוספים8
  ___ ___________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________
_____________________________ _________________________________________________

_________________________ ____________________________________________________ 
 

 ו ל ר א י ה    ב א ו    ה צ ד ד י ם     ע ל    ה ח ת ו ם:  

 

_____                                                 __________________   ______________________ 
  הקבלן          המזמין

 


	לבין:  ________________  ת.ז. ___________  מרח'___________ דוא"ל__________ (להלן - "הקבלן);

