
 

 

 

 

 

 580662286אגודת הסטודנטים עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר( 

 

 חוזה למתן שיעורים פרטיים

 אשר נערך ונחתם בירושלים ביום ________ לחודש __________ שנת ________

 -ירושלים )להלן   רמת בית הכרם, 26עמותה רשומה , רח' שריבוים   אגודת הסטודנטים של מכללת עזריאלי,   בין:

 ( מצד אחד;"האגודה"

–________________ ת.ז. _______________טלפון_____________ מרח _______________)להלן  לבין: 

 ( מצד שני;"המורה"

 

 החברים והסטודנטים במכללת עזריאלי;המייצגת ודואגת לאינטרסים של   והאגודה היא עמותה ברישום הואיל:

 ובעל עסק מורשה וחוקי למתן עבודות/שירותים, נשוא חוזה זה;  והמורה הוא עצמאי, מורשה לפי הדין, הואיל:

והמורה הציע לאגודה לבצע את העבודות/שירותים שלהלן, בהצהירו כי הינו בעל היכולת, הנסיון והאמצעים לבצע  והואיל:

 דה מסכימה לכך;את השירותים והאגו

 להסדיר את התנאים בקשר לכך;  וברצון הצדדים והואיל:

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא והצהרות

 המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 השירותים

 "השירותים": כל שיעור יימשך שעה.המורה מתחייב לתת שיעורים פרטיים לתלמידים במכללה להלן  .2

 תמורה

₪  80תמורת ביצוע השירותים ומילוי התחייבויות המורה לפי חוזה זה, מתחייבת האגודה לשלם למורה סך של  .3

התמורה לעיל היא קבועה וסופית, כוללת את כל  .תשולם בתו מתנה אלקטרוני מבית שופרסל]שמונים שח[. התמורה 

  יטלים והמסים.הה

 קבלן, אחריות ושיפוי -מיןיחסי מז

-המורה מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כקבלן עצמאי לכל ענין ודבר, לא ישררו יחסי עובד .4

מעביד בין הצדדים והמורה מאשר כי האחריות המלאה והבלעדית לכל ענין הנובע מביצוע התחייבויותיו והשירותים יחולו 

   פטורה מכל אחריות או חבות בקשר לשירותים.עליו והאגודה תהא 

בכל מקרה של אי התאמה בין המורה והתלמיד רשאים שני הצדדים להפסיק את ההתקשרות בניהם בהודעה  .5

 שתשלח למייל והתלמיד ימצא מורה אחר במידה וקיים במאגר המורים.

 באחריות האגודה לתת לתלמיד חוזה ורשימת מורים פרטיים. .6

 הפרטיים ע"י אגודת הסטודנטים יהיה עבור שיעור אחד בלבד בשבוע. מימון השיעורים .7

 -המורה

הוראות החוק במתן השירותים, ובכלל זה הוא מצהיר כי אין מגבלה כלשהי המונעת  המורה מתחייב לקיים כל .8

 רותים.ממנו מלהתקשר בהסכם זה, הוא בעל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע השי



 

 

 

 

 

לתפעול זהיר וסביר  המורה ידאג למתן השירותים תוך נקיטת כל האמצעים הדרושים והמתאימים בנסיבות הענין .9

ולמניעת נזק, לרבות לעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה. המורה אחראי בלעדית לכל נזק אשר יגרם כתוצאה ממתן 

  השירותים.

  לאגודת הסטודנטים. ZOOMעל המורה מוטלת החובה לשלוח את הקלטת השיעור הפרטי שהתקיים בתוכנת  .10

 -התלמיד

דקות בלבד. מעבר לשעה זו  60השיעור אורכו  -לים לאגודת הסטודנטיםשק 40התלמיד ישלם עבור כל שיעור  .11

 האגודה לא משתתפת בעלויות השיעור.

 התלמיד יבחר את המורה ממנו הוא מעוניין לקבל שיעור פרטי. .12
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_______________________                                                   ______________________    

 המורה                                                                              האגודה ]חותמת וחתימה[                               

 

 

 

 

 

 

 אישור בקשת התלמיד לשיעור פרטי

 

]ארבעים ₪  40ומתחייב לשלם לאגודה עבור שיעור סך של   אני מסכים לקבל שיעור פרטי מאת המורה ו/או כל מורה

 השיעור.התשלום יתבצע לפני   ₪[

 

 שם ושם משפחה_____________________ ת.ז________________כתובת_____________________

 

 חתימה____________  :_______________טלפון_____________)במידה והשיעור הועבר בזום( מספר אסמכתא

 

 


