
 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 הסכם הדרכה וייעוץ

 

 שנערך ונחתם ב_______ ביום _____ בחודש _____ שנה______

 

 

 ______________________ ב י ן :

 ______________________ 

 ______________________ 

   ("המבקש")להלן:  

 –מצד אחד -

 

 ______________________ ל ב י ן :

 ______________________ 

 ______________________ 

   ("החברה")להלן:  

 –מצד שני -

 

 

 ; __________והחברה עוסקת, בין השאר, במתן שירותי ייעוץ הכוונה והדרכה  ב הואיל

 

)להלן:  _______והמבקש פנה לחברה וביקש כי החברה תיתן את שירותיה בענייני  והואיל

  "תחום הייעוץ"(;

 

;___________והחברה הביעה את רצונה לבצע את תפקיד ההדרכה והייעוץ בתחום  והואיל

  

 

 והחברה הציגה עצמה כבעלת הידע, הניסיון והכישורים המתאימים לביצוע התפקיד; והואיל

 

 והחברה הסכימה לתת למבקשת שירותים, כמוסכם בין הצדדים כדלקמן; והואיל

  

 ם כדלקמן:לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדי

 

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויפורש בכפיפה אחת עמו. .1

 

כותרות הסעיפים הנן לשם נוחות הצדדים בלבד ואין בהן כדי לשמש לפרשנות ההסכם  .2

 בשום צורה ואופן.

 

 



 
 

משפטי או תחליף לו, כל הסתמכות על ההסכמים, התכנים והמידע  ואינו מהוה ייעוץ כל המידע המוצג כאן ניתן כשירות לגולשים בלבד

 .באחריות המשתמש בלבדשבהם הינה 

 
 

 תקופת ההסכם .3

 

________ הסכם זה נקשר לתקופה של ____ חודשים, החל מיום _______ ועד יום  

 )להלן: "תקופת ההסכם"(.

 

  תפקיד החברה .4

 

להדריך ולהכווין את המבקש מקנה בזאת לחברה את הזכות לפעול,  1.1

  .__________ המבקש בתחום

 

החברה תיתן למבקש שירותי ייעוץ, הכוונה והדרכה בענייני  1.2

  , כפי שיפורט בהסכם זה להלן._____________

 

ת על עצמה לבצע את תפקיד הייעוץ, הכל על פי החברה מקבלת בזא 1.4

  ובהתאם למפורט בהסכם זה.

 

על הסכם זה לאחר  מתהבזאת כי הוא חות תומאשר החברה מצהירה 1.1

לגיבוש  הת כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לא מהמבקששקיבל 

בדבר אי גילוי המבקש טענות כלשהן כלפי  הולא תהיינה ל ההתחייבויותי

 . שירותי ההדרכה והייעוץ במתן ונים, או עובדות, הכרוכיםמספיק של נת

 

באופן מלא את כל צרכיו  נהכי הבי תבזה ומאשר החברה מצהירה 1.4

 מבקשודרישותיו של ה

, __________בעל רקע מקצועי מתאים וניסיון בתחום  הוכי הינ 

  לבצעם ההמאפשרים ל

  כדבעי.  

 

לבצע  למנוע מהמבקשלמען הסר ספק מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי  1.4

  בעצמו או על ידי כל מי מטעמו.בתחום ____________ פעולות

 

 

 

 התחייבויות החברה .5

 

לשם ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה, מתחייבת החברה להעמיד  4.1

את תפקידי  לרשות המבקש עובדים מטעמה אשר יבצעו באופן שוטף ואישי

  והתחייבויות החברה, כמפורט בהסכם זה.

 


