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לבין:

מצד שני
וחברת "חיטוב הגוף יורדים במשקל" בבעלות _____ מעוניינת לספק שירות אימון אישי ללקוחותיה;

הואיל
והואיל:

והחברה מעוניינת לשכור מנותן השירותים שירותי אימון אישי ללקוחותיה בכפוף להוראות הסכם זה.

והואיל:

ונותן השירותים הסכים לספק לחברה שירותי אימון אישי כמפורט בהסכם זה ,ומתחייב כי שירותי האימון יסופקו כולם על ידו
באופן אישי בלבד.

והואיל:

והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות הסכם זה;
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
כללי

א.
.0

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויקרא יחד עם תנאיו והוראותיו.

.4

הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מההסכם ויפורשו ביחד עמו.
הצהרות נותן השירותים:

ב.
.3

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

.3.0

כי יש באפש רותו הטכנית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת
להתקשרותו בהסכם זה.

.3.4

כי הינו בעל הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.

.3.3

כי הינו מאמן אישי מוסמך.

.3.2

כי יש ברשותו אביזרים ותנאים הולמים לביצוע האימונים.

.3.3

כי הוא מבוטח בביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח תאונות אישיות ו/או כל ביטוח אחר הרלוונטי לתחום הספורט בכלל
ולתחום מקצועות הקרב בפרט.

.6.3

כי לא תלויה נגדו כל תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו
למלא אחר התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד אינטרסים ליתן שירותי אימון אישי כאמור בהסכם זה.

.3.3

כי יסדיר באחריותו ועל חשבונו את מלוא התשלומים ו/או המיסים ו/או האגרות בגין ובקשר עם התקשרותו בהסכם זה,
לרבות ובמפורש תשלומים למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס.

.6.3
ג.

סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו.
הימנעות מתחרות וסודיות

.2

נותן השירותים מתחייב בזאת כי במהלך תקופתו של הסכם זה ,ימנע מלעסוק ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בין בעצמו ובין באמצעות תאגיד
משפטי אחר ,בין כשכיר ובין כעצמאי ,בכל עיסוק המקים ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים עם החברה ו/או פעילותה.

.3

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם החברה על פי הסכם זה ,לרבות מידע שיוכן על ידו אשר
מתייחס לתחום העיסוק של החברה לרבות דוחו"ת ו/או נתונים ו/או לקוחות ו/או כל מידע הקשור בפעילותה של החברה ,הינו ויהיה סודי
והינו ויהיה תמיד רכושה הבלעדי של החברה והוא ניתן לידיעתו של נותן השירותים אך ורק בקשר לקשריו עם החברה על פי הסכם זה.
נותן השירותים מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו ו/או לגלות את המידע האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת החברה מראש
ובכתב.

.6

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה מתקשרת עימו בהסכם זה בהסתמך על התחייבויותיו ונכונות הצהרותיו כפי שהן
מפורטות בהסכם זה.
התמורה לשירות

ד.
.3

במהלך תוקפו של הסכם זה תשלם החברה לנותן השירותים סך של  ₪01עד  + ₪011מע"מ לכל אימון (להלן" :התמורה").

.0

התמורה תשולם לנותן השירותים תוך  01ימים מתום כל חודש בעבור החודש שחלף כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.

.9

מהתמורה ינוכה מס על פי דין ,זולת אם ימציא נותן השירותים לידי האיגוד אישור רשויות המס לפטור מניכוי מס במקור.

.01

הצדדים מסכימים בזאת כי התמורה המגיעה לנותן השירותים על פי סעיף זה לעיל הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע הוראות
הסכם זה ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף לרבות לא לכיסוי הוצאותיו ,וכל תשלום של מס או היטל על הכנסותיו על פי
הסכם זה ו/או בגין ניהול עסקיו ,יחולו על נותן השירותים בלבד.

2
.00

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין ולא תהא לנותן השירותים זכות קיזוז או עיכבון כלשהי.

.04

מוסכם בזאת כי נותן השירותים יישא בכל הוצאותיו הקשורות עם ביצוע הסכם זה.
תקופת ההסכם

ה.
.03

הסכם זה יעמוד בתוקפו מיום חתימתו וכל עוד אחד הצדדים לא הודיע על כוונה לסיימו.

.02

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יהיה כל צד להסכם זה רשאי להודיע על סיומו ,מכל סיבה שהיא ,בהתרעה בת  61יום מראש.

.03

הסכם זה יפקע מאליו בכל אחד מן המקרים הבאים:

 .03.0ניתן בעניינו של נותן השירותים צו כינוס נכסים ו/או מינוי נאמן ו/או הכרזת פשיטת רגל.
 .03.4נותן השירותים הורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית שיש עמה קלון.
 .03.3נותן השירותים מעל ביודעין ובאופן חמור באמון ו/או פעל ביודעין ובאופן חמור בחוסר יושר.
 .03.2נותן השירותים מתחייב לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך  3ימים מיום
מסירת הודעה על ההפרה על ידי המזמין.
איסור תחרות

ו.
.06

נותן השירותים מתחייב לא לתת שירותים ולאמן ישירות את לקוחות החברה במשך תקופת הסכם זה ,וזאת בין אם בעצמו ובין אם
באמצעות אחר או אחרים מטעמו ,בין במישרין בין בעקיפין.

.03

נותן השירותים גם מתחייב שלא לתת שירותים ולא לעשות כל פעולה שיש או שיהיה בה משום ניגוד עניינים ביחס לפעולותיו לפי חוזה זה.
תיאום עם הלקוחות ודיווח לחברה

ז.
.00

נותן השרות ישמע להוראות מנהל החברה ואו לכל מי שיורה לו מנהל החברה ויפעל על פי הוראותיו בכל הנוגע לאופן ביצוע האימונים,
לוחות זמנים וכל עניין אחר שתקבע החברה וידווח לו באופן סדיר על פעולותיו.

.09

קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות נותן השרות לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות או יחסי
עובד ומעביד בין הצדדים.

.41

נותן השרות מצהיר בזאת כי הוא בעל עסק עצמאי למתן שירותי אימון אישי ולפיכך מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין החברה לבין נותן
השירותים יחסי עובד ומעביד.

.40

נותן השירותים מתחייב לשפות או לפצות את החברה ו/או כל גוף אחר מטעמה ,על כל חיוב שיחויבו בו אם וכאשר תוגש תביעה על ידי מי
מהלקוחות ו/או צד שלישי כלשהו בגין מעשיו ו/או מחדליו של נותן השירותים.

.44

הסכם זה מקיף ומפרט את כל אשר הוסכם בין הצדדים בעניין מתן השירותים על ידי נותן השירותים למזמין והוא מבטל ובא במקום כל
הסדר ,מסמך או הבנה אחרים בין הצדדים ,שקדמו להסכם זה.

.43

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם זה.

.42

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום ,לפי אחת מן הכתובות הנ"ל ,תחשב כאילו התקבלה על
ידי הנמען בתום  3ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד  -בעת מסירתה.
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_________________
החברה

__________________
נותן השירותים

