
 הסכם מתן שירותים

, 1אנפה מכתובת  ,027346592. ע.מ, Nanny2go הסכם מתן שירותים זה נחתם בתאריך ______ בין
 "(, לבין ספק השירות אשר פרטיו להלןNanny2go)" Nanny2goאשר פועלת תחת המותג  אילת,

 )לצורך הנוחות ההסכם נכתב בלשון זכר אך הוא פונה לספקי שירות ממין זכר או נקבה כאחד
 )משיקולי עריכה, הסכם זה לרבות נספחיו כתובים בלשון זכר, אך הם פונים לנשים ודברים כאחד(.

 הרשמהכפי שפורטו בטופס ה "(:אתה)" פרטי ספק השירות

 מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן: אתה

את תנאיי הסכם השירות לרבות התנאים הכלליים להסכם אשר מצורפים בזאת  תקרא (א)
 מתחייב לעמוד בתנאיי ההסכם. אתהעל הסכם זה  ך, וכי בחתימתנספח א'כ

היא אמת וכי אם יחול  ךמאשר כי הצהרת תה, ואנספח ב'את ההצהרה המצורפת ב תקרא (ב)
 באופן מיידי. Nanny2goעדכן את אתה ת ךשינוי בהצהרת

למתן השירותים בהתאם  ךלבצע בדיקת רקע לגבי התאמתNanny2go -מאשר ל אתה (ג)
מצא תכי רק אם  ךוכי ידוע ללרבות בדיקת נכונות ההצהרה המצורפת כנספח ב', להסכם זה, 

 מךעל מנת שלקוחותיה יזמינו מ Nanny2go , תפעלNanny2goמתאים, בהתאם להחלטת 
 את שירותי השמרטפות. 

המצורפת  Nanny2goבחתימתך על הסכם זה אתה מאשר ומסכים למדיניות הפרטיות של  (ד)
 .נספח ג'כ

 מעת לעת לקוחות לצורך ביצוע שירותי שמרטפות. ךתפנה אלי Nanny2go-מאשר ש אתה (ה)

שם פרטי,  :( בלבדאת הפרטים הבאים ) האישיים אשר כוללים ךמאשר כי פרטי אתה (ו)
יופיעו ברשימת ספקי השירות של  שולט,אתה ושפות בהן ניסיון/עיסוק רלוונטי , תמונה 

אם תספק שירות בהתאם להסכם זה, יופיעו באתר  .Nanny2goאשר יפורסמו באתר  החברה
 גם חוות דעת שניתנו לגביך.

 

 נספח א'

 תנאים כלליים

 

 אשר פועלת תחת המותג Nanny2goחברת  המנות על קהל ספקי השירות שלאנו שמחים שבחרת ל
Nanny2go "(Nanny2go" אנחנו" או)" . 

Nanny2Go  לילדים קטינים אשר זקוקים לשירותי שירות של יצירת קשר בין הורים מפעילה
" השירות"-" וספקי השירותמעוניינים לספק את השירות )"שמרטפות, לבין נותני שירותים, אשר 

 בהתאמה(. 

על . לרבות תנאים כלליים אלו Nanny2goאנא קרא בעיון את הסכם ההתקשרות בינך לבין 
שירות, עליך להסכים לכל תנאיי ההסכם. אם אינך מסכים לאלו המנת שתוכל לספק את 

ק מהם, אינך רשאי לחתום על ההסכם או למתנאיי הסכם זה או אינך מבין את תנאיו או ח
 .שירותאת הלספק 

 הזמנת השירות .1

1.1. Nanny2Go הורים או אפוטרופסים( לילדים מזמיני שירות ) תקבל מעת לעת פניות של
רשאית )אך לא חייבת( לפנות אליך  Nanny2goקטינים לצורך ביצוע שירותי שמרטפות. 

 לצורך ביצוע השירות בהתאם לפניה שהועברה אליה.

1.2. Nanny2go עביר לך מעת לעת בקשות לקבלת שירותי שמרטפות, במייל היה רשאית להת
בקשות אלה יכללו פרטים ראשוניים על מועד ומהות השירות  .או בהודעה טלפונית

 המבוקש. 



פק את השירות, עליך לאשר, מהר ככל האפשר, את הסכמתך במידה והנך מעוניין ויכול לס .1.3
הסכמה זו עדיין אינה  מהווה אישור באמצעות הודעה חוזרת. יובהר כי  למתן השירות

 לביצוע השירות.סופי 

 .השירות זמיןפרטי הקשר שלך למ את Nanny2goלאחר קבלת אישורך, תעביר  .1.4

, תועבר הזמנה זו לאישורך לאחר שמבקש השירות יבצע הזמנה בכתב לקבלת השירות .1.5
 הסופי והמחייב. 

פרטים הנוגעים להודעות שקיבלת במסגרת זו לכל גורם אחר,  להעבירמתחייב שלא  הנך .1.6
כמו כן, אינך רשאי לבצע את השירות  .השירותלעשות בהם שימוש שאינו במסגרת  או/ו

הן במהלך , בשירות Nanny2goבאופן ישיר מול ההורה באופן שעוקף את חלקה של 
 .והן לאחר סיום ההתקשרותהשירות  תקופת

1.7. Nanny2go  למספר ספקי שירות עביר את הבקשה לשירות את הזכות להשומרת לעצמה
לא  Nanny2go ברצונו להזמין. ירותש יהיה זה שיבחר איזה ספק מזמין השירותבמקביל ו

 תתערב בשיקוליו של מזמין השירות בבחירת ספק השירות ולא תהיה אחראית להחלטתו.

 Nanny2go -טופס אישור ההזמנה החתום על ידי שני הצדדים, יועבר על ידך בכתב ל .1.8
תהיה  Nanny2goמערכת  .info@nanny2go.orgלכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: 

שעות לפני מועד מתן  24-כתזכורת למתן השירות , מזמין השירותאליך ול רשאית לשלוח
 השירות שנקבע.

תוספת שעות, על ידי מקבל השירות, או /בכל מקרה של בקשה לשינוי ההזמנה המקורית ו .1.9
 מקבל השירות.  אתמראש ובכתב,  לחייבעל מנת  Nanny2goנציג ל להודיע בכתביש 

  דיוק ועמידה בזמנים .2

ודא כי עליך להשירות.  זמיןע בזמן לנקודת המפגש אשר תואמה עם מיהגהנך מתחייב ל .2.1
 הבנת בדיוק לאן ומתי עליך להגיע.

הקטין או איחור או אי הגעה עלולים לגרום לא רק לאי נוחות בהתנהלות עם ידוע לך כי  .2.2
, מזמין השירותאלא לעיתים עלולה לגרור ביטול פעילות שנקבעה מראש ע"י הקטינים, 

 הנדרש ממך. אשר לא תוכל להתבצע ללא סיוע

 שירות. כספקאי עמידתך בזמנים עלול לגרור הסרתך מהאתר  ידוע לך כי .2.3

 ביטול הגעה .3

אחר שהתחייבת לספק את השירות )לרבות זמן ומקום המפגש( אינך רשאי לבטל את את ל
 , אלא בהתאם לתנאים הבאים:התחייבותך

, ניתנת לביטול/שינוי עד השירות שהוזמןהזמנת שירות שאושרה על ידך חודש לפני מועד  .3.1
 השירות. שסוכם לתחילת מועד הלפני  שבועיים

, ניתנת השירות שהוזמןאושרה על ידך שבוע או מספר ימים לפני מועד שהזמנת שירות  .3.2
 שעות לפני המועד שסוכם לתחילת השירות. 48לביטול או שינוי בהודעה של עד 

כל ביטול בטווח זמנים קצר יותר מהווה הפרה של תנאיי הסכם זה ועלול לגרור לביטולו  .3.3
 .Nanny2goעל ידי 

ים במסמכים המתאימים לא יהווה הפרה ובלבד ביטול בשל מחלה או אבל אשר מגוב .3.4
 שהודעת על הגורם אשר מונע את מתן השירות מייד לאחר שנודע לך לגביו.

 היכרות והכנה מוקדמת .4

, הנך נדרש או הקטינים( והקטיןמזמין השירות )על מנת לספק שירות איכותי המותאם לצרכי 
 לבצע תאום ציפיות והכרות ראשונית עם המשפחה.

ולבקש מהם פרטים  למזמין השירותלת הזמנה מאושרת, עליך לפנות טלפונית לאחר קב .4.1
 .שיסייעו לך לתת שירות טוב וליצירת קשר מהיר יותר עם הקטין

 הפרטים אותם תבקש ממזמין השירות יהיו כדלהלן:
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 לרבות, תגובות אופייניות למצבים הקטיןואישיות עיקריים של  מאפייני התנהגות (א)
נוח, או  הקטיןהאם ה; מסתגל בקלות לזרים, או תלותי בהור הקטיןהאם כגון: 

 קטיןהאם נוח ל; עצמאי או זקוק לעזרה והכוונה הקטיןהאם ; "שובב" )ועד כמה(
נוהג  הקטיןהאם ית )ככל שרלבנטי לשירות(; בסביבת מים/אטרקציה ספציפ

 .ין האחיםיחסים ב; מהם הלהתרחק

נטילת תרופות, אלרגיה, רגישויות, בעיות לרבות: בעיות רפואיות ו מצב רפואי עכשוי (ב)
 , האם בריא בדרך כלל ובזמן השיחה.נפשיות, בעיות התנהגותיות, צרכים מיוחדים

רכי המשפחה ; עהרגלי אכילה ;האם גמול ממוצץ וחיתולקטין: הכוונה ספציפית ל (ג)
תחביבים של הקטין, או ; חשיפה לסוגי משחקים או תכנים; מותר ואסור -לגבי אכילה

 ת.כם ולהקל על התקשורת הראשוניינושאי שיחה שיוכלו לקשר בינ

מה הם  רה,לברר מול ההו ךבמהלך שיחת ההיכרות עלי: תאום ציפיות עם ההורים (ד)
ולאופי הילד. בכל מקרה בו  , בהתאם לערכי המשפחהממךכללי ההתנהגות המצופים 

 ציפיות יש להיצמד לכללי ההתנהגות שסוכמו ולא לחרוג מהם. בוצע תאום

 מהמשפחה ושלך הקטיןקביעת טווח/מרחק מקסימום של יכלול:  ציפיותהאום ית
; הבנת תפיסת המשפחה לגבי מגע, חיבוק או נשיקה -פרטיות; בזמן טיול משותף

)ללא  הרמת קולו ענישה; למי פונים ובאיזו דרך תקשורת; התנהגות במשבר או חירום
תדריך מפורש בנושא אין בסמכותך להעניש או להרים את הקול על הקטין או 

 הקטינים(.

קבלת הנחיות מיוחדות לגבי הפעילות שתבוצע עם הקטין )או הקטינים(. אם בכוונתך  (ה)
לצאת ממתחם המלון או המגורים בו נמסרו לך הקטין או הקטינים, עליך לקבל את 

 אישור ההורה לכך.

צורך מיוחד של הקטין או דע להיענות או למלא אחר ת לאש לך חשש כי אם י
ת הקטין או אינך רשאי לקחת א או אחר דרישה מסוימת של ההורה, הקטינים,

 Nanny2goבמקרה זה עליך ליידע את  .השירותבצע את או ל/הקטינים לחזקתך ו
 באופן מיידי.

 קבלת הקטין )או הקטינים לחזקתך( .5

5.1. Nanny2go  איננה מאשרת מתן שירות, בין היתר, כאשר יש חשש לגבי הקשר החוקי בין
ההורה לבין הקטין או שיש חשש כי מצבו של הקטין )או הקטינים( לא מאפשר את מתן 

 השירות.

הנך מתחייב כי בעת המפגש עם ההורה של הקטין )או הקטינים(, ולפני קבלת הקטין )או  .5.2
 הפעולות הבאות:בצע את הקטינים( לחזקתך, ת

 דרש לכךיבמידה ותתציג את תעודת הזהות שלך בפני ההורה  (א)

ושל הקטינים, ותוודא כי הקטין או  תעודת הזהות או הדרכון של ההורה תבדוק את (ב)
  הקטינים רשומים אצל ההורה או שיש זהות של שמות המשפחה שלהם.

גיר אשר מוסר לידך את הקטין או הקטינים אינו רשאי לעשות בהש כי אם יש לך חש
ת כן או שהוא איננו ההורה החוקי של הקטין או הקטינים, אינך רשאי לקחת א

  .השירותהקטין או הקטינים לחזקתך ואל תבצע את 

 הנך מתחייב בזאת כדלהלן: .5.3

איננה יכולה לבדוק בעצמה את ההורה וכן את הקטין )או  Nanny2go-הואיל ו (א)
הקטינים(, אם יש חשש לאי התאמה של ההורה או של הקטין )או הקטינים( לשירות, 

. אם Nanny2go-אתה תפנה באופן מיידי, ולפני קבלת הקטין )או הקטינים( לחזקתך ל
קטינים( עד לא זמין לפנייתך עליך לסרב לקבל את הקטין )או ה Nanny2goנציג 

 שיוסר החשש.

כי ידוע לך כי עם קבלת הקטין )או הקטינים( לחזקתך אתה האחראי הבלעדי לשלומם  (ב)
ובריאותם, וכי לא תשאיר אותם ללא השגחה או תמסור אותם לאחר עד להחזרתם 

 לידי ההורה אשר מסר אותם לחזקתך.



 התחייבויותיך בעת ביצוע השירות .6

 השירות כדלהלן:הנך מתחייב בעת מתן 

 תהיה עם הקטין לאורך כל מתן השירות ולא תמסור אותו להשגחת אחר. .6.1

 תמלא אחר הוראות ההורה כפי שנמסרו לך. .6.2

 או תהיה תחת טיפול כזה. טיפול תרופתי מטשטש, תעשן או תיטול אלכוהולכי לא תצרוך  .6.3

 .בטלפון למטרות שאינן קשורות ישירות לשירותלא תעשה שימוש  .6.4

 הקטין להוריו בתום השירות מסירת  .7

זמן השירות הנקבע עם המשפחה הינו משוער ויש לקחת בחשבון חריגות בלתי צפויות  .7.1
ה שמסר לך את ממנו. בשום מקרה, אין להשאיר קטין ללא השגחה עד למסירתו להור

א ללא מגיע בזמן שנקבע ואינו יוצר קשר במשך פרק זמן  במקרה חריג בו ההורההקטין. 
, Info@nanny2go.orgוכן במייל:  053-6576112בטלפון:  Nanny2go סביר, יש לעדכן את

 את המשטרה. ,במקרים חריגים בהם קיים חשש אמיתיו

על אישור לפיו קיבל את הקטין חזרה עם החזרת הקטין, עליך לבקש מן ההורה לחתום  .7.2
לחזקתו ולדווח להורה במידה והיו אירועים מיוחדים בזמן ההשגחה על הקטין. במקרה 

בכתב בטופס הסיכום אותו תשלח לחברה.  Nanny2goשל אירוע חריג עליך לדווח לחברת 
במידה בטופס זה יצויינו גם שעות העבודה שבוצעו בפועל המאושרות על ידי שני הצדדים. 

 לברר את התלונה מול שניתן יהיהעל מנת  Nanny2go-יש מחלוקת, עליך לדווח מיידית לש
 מזמין השירות.

 דיווח בסיום השירות .8

נוגע לשירות דיווח ב , הנך נדרש להעבירשעות מסיומו 12-בתום השירות, ולא יאוחר מ .8.1
חרג או היה נמוך )לרבות אם  השירות בפועל משךשניתן אשר יכלול את הפרטים הבאים: 

(, אירועים חריגים שחלו בעת מתן השירות, חוות דעתך לגבי ביחס להזמנה המקורית
את מידת שביעות רצונך מהיחס שקיבלת, ההגינות והעמידה  פתמשקמזמין השירות אשר 

 אשר תמצא לנכון בנוגע לשירות., וכן כל הערה בציפיות

לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:  Nanny2go-בכתב ליועבר הדיווח  .8.2
info@nanny2go.org בהתאם לטופס אשר תעביר לך ,Nanny2go או אם לא הועבר ,

הנך מוזמן , במידה ואין ברשותך כתובת דואר אלקטרוני הטופס, בהתאם לפירוט לעיל.
 ליצור קשר כדי לקבל את הטפסים באמצעים אחרים.

יודגש כי אם חל אירוע חריג אשר מצריך לדעתך דיווח מיידי, חובה עליך לדווח לגביו  .8.3
מייד עם סיום השירות. אירוע חריג אשר מחייב דיווח מיידי הוא:  Nanny2go -בטלפון ל
, הקטין או אתה; ואירוע רפואי ך באלימות בו היו מעורבים ההורהשר היה כרואירוע א

 אשר הצריך טיפול מקצועי או פינוי.

 תשלום עבור השירות .9

המחיר השעתי והתשלום בגין הוצאות נסיעה יהיו בהתאם למחירון הקבוע באתר  .9.1
Nanny2go .15השכר מחושב בחלקים של , או בהתאם לטופס ההזמנה שהועבר אליך 

מרגע או דקות או חלק מהן )עיגול כלפי מעלה(. החישוב יחל עם הגעתך למקום השירות, 
בטופס  אין לגבות מחיר גבוה מאלו הקבועים באתר או .הם, המאוחר מבניהמועד שנקבע

ההזמנה. אם המחיר איננו מוסדר באתר או בטופס ההזמנה, המחיר יהיה בהתאם 
 בינך לבין ההורה.בכתב למוסכם 

איננה מחוייבת  Nanny2goהסדרת התשלום עבור השירות תהיה בינך לבין ההורה.  .9.2
להתערב בגביית התשלום או בסכסוכים הנוגעים לתשלום, והיא שומרת את זכותה 

 לשיקול דעתה הבלעדי.להתערב בהתאם 

בקבלת חזקת ההורה הנך מתחייב כי לא תתנה את החזרת הקטין או הקטינים ל .9.3
 התשלום. הנך מודע לכך שהתניה מעין זו עלולה להוות עבירה פלילית.
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הנך אחראי באופן בלעדי לתשלום את כל המיסים והחובות החלים על התשלומים אותם  .9.4
 .ללקוח תקבל עקב מתן השירות

 אחריותגבלת ה .10

Nanny2go( כולם יחד , לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה קבלני המשנה והספקים שלה
, אגבי ףישיר, עקי) נזקכל "( לא תהיה אחראית, ככל שניתן על פי החוק החל, בגין החברה"להלן 

ותשלומים, בין אם או אובדן )לרבות אובדן רווחים ואובדן נתונים(, עלויות, הוצאות ( או תוצאתי
או ו שימוש באספקת השירות או הבנזיקין, חוזים או בכל צורה של אחריות הנובעת או קשורה ל

או זמינות , Nanny2go הקשורים באתר כל מחדל, טעותלאו  ,לאי היכולת להשתמש בשירות
. הסעד היחיד אשר עומד לרשותך בגין טענה או נזק הקשורים להסכם זה הוא ביטול האתר

 .Nanny2goסכם והסרה שלך מרשימת ספקי השירות של הה

 "(האתר)" Nanny2go ם והעלאת תוכן לאתררישו .11

11.1. Nanny2go  ,תתפעל את האתר לצורך ביצוע השירות. כל הזכויות באתר לרבות תכני האתר
בלבד, ואין במתן השירותים על  Nanny2go -אופן השימוש באתר, טפסים וכו' שייכים ל

ידך, הרשמה לאתר, או הכללתך ברשימת ספקי השירות כדי להקנות לך זכות כל שהיא 
 באתר, בתכניו או בשירות.

בי תלפרסם באתר פרטים אישיים אודותיך וכן מכ Nanny2go -הנך מאשר בזאת ל .11.2
, ביקורות או חוות דעת אשר הועברו לחברה אודותיך עקב מתן השירות על ידך, המלצה

איננה  Nanny2go .Nanny2goיה בהתאם לשיקול דעת ה. פרסום ילרבות פרטי הממליצים
רשאית גם לפרסם דירוג כללי  Nanny2go. חייבת לפרסם את כל חוות הדעת או חלק מהן

 .של כל ספקי השירותים אשר יכלול גם אותך

וכן לפרסם חלק ממכתבי המלצה, , םאו להסיר, יתכן שנחליט שלא לפרסם את פרטיך .11.3
 המוחלט. שיקול דעתנו ביקורות או חוות דעת אשר הועברו לחברה אודותיך, והכל בהתאם

הנך מתחייב שלא להשפיע באופן בלתי הוגן על ביקורות או חוות דעת אשר הועברו לחברה  .11.4
 אודותיך. 

רשאית להסיר  Nanny2go-הנך זכאי לבקש ו Nanny2goעם ביטול ההתקשרות בינך לבין  .11.5
מהאתר את כל מכתבי המלצה, ביקורות או חוות דעת אשר פורסמו או להסיר את שמך 

 מהם.

 שירותים מבוססי מיקום .12

מתן ייתכן שנבקש ממך לאפשר שימוש בשירותים מבוססי מיקום במהלך לצרכי בקרה ובטיחות, 
-geo-"(. שירותים מבוססי מיקום יחולו כל אימת שהשירותים מבוססי מיקוםות )"השיר

location  יהיה זמין לנו באמצעות מערכת ההפעלה של מכשיר  ,(מקבל השירותההורה )שלך ושל
הנך מצהיר כי במידה ותידרש תפעיל במהלך מתן השירות, אפליקציה  הטלפון הנייד שלך.

חזרה  םלידיך ועד למסירתאו הקטינים לשירותים מבוססי מקום, וזאת מרגע מסירת הקטין 
 בתום השירות.ה להור

 קבלת הודעות .13

לשלוח לך הודעות טקסט למסר הנייד שמסרת וכן דואר  Nanny2go-הנך מאשר בזאת ל
אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לצורך פניה אליך לצורך הפניית מזמין שירותים, 

 לצורך תפעול השירות.

 פרטיות .14

מדיניות הפרטיות שלנו בכל הנוגע למידע אשר תמסור לנו אנו מכבדים את פרטיותך.  .14.1
לרבות פרטים אישיים ופרטים אשר מעידים על עברך ונתוני מיקום, בהתאם להסכם זה, 

 ג'. ולרבות נתונים אשר עלולים להיחשב מידע אישי רגיש, מצורפת להסכם זה כנספח



הנך מסכים בזאת לתנאיי מדיניות הפרטיות. אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שאם תיסוג  .14.2
ולבטל הת  Nanny2go-זאת למהסכמתך לתנאיי מדיניות הפרטיות יהיה עליך להודיע 

 התקשרותך בהסכם זה.

אתה רשאי לעיין במידע שנאסף לגביך בפניה אלינו. לאחר סיום ההתקשרות אנחנו נסיר  .14.3
חודשים לאחר  36את פרטיך מהאתר. אנחנו נוכל לשמור את פרטיך האישיים לתקופה של 

ות הקבועה ביטול ההסכם. פרטי השירותים אותם סיפקת נשמור למשך תקופת ההתיישנ
ו תלונה או חקירה של רשויות החוק, נוכל לעשות במקרה של סכסוך משפי עימנו א בחוק.

 שימוש במידע שנאסף לגביך לצורך ניהול ההליך או היענות לרשויות החוק ככל שיידרש.

 קניין רוחני .15

, Nanny2Goכל הזכויות, הבעלות והאינטרסים באתר ובסימן המסחר מוסכם בזאת כי  .15.1
בין לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, 

)לרבות  סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרותהרשומים ובין שאינם רשומים, 
 . בלבד Nanny2goלות וכל המוניטין הקשור לכך הם בבע יצירות נגזרות של הנ"ל(

להעתיק, להפיץ, להעניק רישיון משנה, להתאים, לעשות שימוש מסחרי, הנך מתחייב שלא  .15.2
ו/או האתר לתרגם, למכור, להשאיל, להשכיר, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של השירות 

, בין אם בעצמך או על ידי צד שלישי מטעמך, בכל דרך שהיא הכלול בהםכל תוכן וכן של 
 כל אמצעים שהם.וב

 סודיות .16

, לרבות לקוחותיה, שיטות עבודה, מחיר השירות וכן Nanny2goמידע אשר יועבר לך על ידי 
אשר אסור לך לגלות לצד שלישי כל שהוא, אלא  Nanny2goתנאיי הסכם זה, הם מידע סודי של 

המידע באופן פומבי ובכתב. במקרה זה רק המידע אותו פרסמה את  Nanny2goאם פרסמה 
Nanny2go .לא יהיה כפוף לחובתך לסודיות 

 העדר יחסי עובד ומעבידיחסי הצדדים;  .17

שירותים לבין  ספקיהחברה מספקת באמצעות האתר פלטפורמה ליצירת קשר בלבד בין  .17.1
 המשתמע מכך.השירותים, על כל  ספקימזמיני השירות, והיא ואינה מעסיקה את 

תוכל  Nanny2goלקוח. -הם יחסי ספק Nanny2goמוסכם בזאת כי היחסים בינך לבין  .17.2
לפנות אליך בהתאם לשיקול דעתה לצורך מתן השירותים וללא כל התחייבות אליך. כמו 

 כן, אתה תוכל לסרב להתחייב לספק את השירות, בכפוף לתנאיי הסכם זה.

ולא יתקיימו ביניך לבין  Nanny2goאתה מבין ומצהיר בזאת כי אתה אינך עובד של  .17.3
Nanny2go  יחסי עובד מעביד. התשלום עבור השירותים אותם תספק יועבר לך על ידי

ם עבור שירותיך או התשלוביצוע לא תהיה כל אחריות לגבי Nanny2go -ההורה בלבד, ול
 גבייתו.

 תוכל להתקשר עם ספקי שירות נוספים בהתאם לשיקול דעתה.  Nanny2goידוע לך כי  .17.4

ההסכמות על סכום כי לקוח ו-בבחינת יחסי ספקההורה הנם  היחסים בינך לביןלך כי ידוע  .17.5
 . Nanny2goוידווחו למערכת  םכהתשלום ועל מועדי השירות יבוצעו ויתואמו ביני

 בלבד Nanny2goהזמנת שירות דרך  .18

 מתחייב בזאת כדלהלן:הנך 

 ישירות מזמין שירות )הורה( אשר סיפקת לו שירות בעבר, שלא דרך אליךאם יפנה  .18.1
Nanny2go ,אתה תפנה אותו ל-Nanny2go  .לצורך הסדרת אספקת השירותNanny2go 

 למזמין שירות זה; תהיה לך עדיפות במתן השירות ,מתחייבת כי ככל שניתן

אם שירות שמרטפות או שירות אחר  Nanny2goעצמך כספק שירות מטעם  אתלא תציג  .18.2
 ובהתאם להוראות הסכם Nanny2goאותו אתה מבצע לא הועבר אליך באופן רשמי על ידי 

בגין כל נזק שייגרם לה בעקבות הפרת  Nanny2go הנך מתחייב לפצות ולשפות את. זה
 סעיף זה.



 החוק החל, סמכות שיפוט .19

ר אילת תהיה הסמכות הבלעדית לדון בתי המשפט בעילעל הסכם זה יחול הדין הישראלי בלבד. 
בפרשנות הסכם זה וכן בכל סכסוך או תביעה הנוגעים להסכם זה. במידה שאין בסמכותם של 

  הסמכות לדון. בעלי בתל אביבבתי המשפט באילת לדון באמור, יהיו בתי המשפט 

 תתקופה, סיום ושרידות הוראו

 הסכם זה יהיה בתוקף מחתימתו ועד לביטולו בהתאם להוראות סעיף זה. .19.1

 14כל צד יהיה רשאי לבל את ההסכם באמצעות מתן הודעה לצד השני בכתב בהתראה של  .19.2
 יום.

19.3. Nanny2go  )תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בכל אחד מהמקרים להלן: )א
לולה בנספח ב' איננו אמת; )ב( אם אם יתברר לה כי אחד הפרטים שמסרת בהצהרה הכ

ימים; )ג( אם לא מלאת אחר  7הפרת את הוראות הסכם זה ולא תקנת את ההפרה בתוך 
ההוראות לצורך קבלת הקטין או הקטינים לידך או מסירתם להורה; )ד( אם התקבלה 

תלונה אודות איכות השירות אשר סיפקת, וכי למיטב הבנתה ושיקול  Nanny2goאצל 
התלונה מוצדקת ובעקבותיה לא יהיה נכון להפנות אליך מזמיני  Nanny2go דעתה של

 שירות נוספים.

19.4. Nanny2go  הפעלת או להשעות את לסיים , על פי שיקול דעתה הבלעדי, עתרשאית בכל
 Nanny2goעשה תהשירות או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע. ככל שניתן או /האתר ו

לא ש בזאת מסכים ומאשר הנךהשעיה זמן סביר מראש. הסיום או על ה להודיעמאמצים 
ביחס או בקשר לסיום או השעיית כל אחריות או התחייבות כלפיך Nanny2go -תהיה ל
 .ו/או האתר השירות

הנך מתחייב בזאת כי עם ביטול ההסכם לא תציג את עצמך כספק שירותים מטעם  .19.5
Nanny2go. 

פקיעת הסכם זה או ביטולו  הסעיפים הבאים ימשיכו להתקיים גם לאחר. ות הוראותדשרי .19.6
סודיות, יעדר יחסי עובד מעביד,  פרטיות, קניין רוחני,הגבלת אחריות, : מכל סיבה שהיא

 וסעיף זה )שרידות הוראות(. החוק החל, סמכות השיפוט

 תנאים נוספים .20

 . Nanny2go מהווים את מלוא ההסכמות בינך לביןי הסכם זה תנאי .20.1

הסכם זה, וכל התחייבויותיך במסגרת או אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך  .20.2
תהיה רשאית להמחות או  Nanny2goהמחאה בניגוד לאמור תהיה בטלה ומבוטלת. 

להעביר את זכויותיה או חובותיה בהתאם להסכם זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי 
 כל מחויבות בהתאם להסכם זה. Nanny2go-שהוא, ובעקבות כך לא תהיה ל

ת בלבד ולא יהיה להן כל חלק בפירוש או כותרות הסעיפים בתנאים נכללו לשם הנוחיו .20.3
 פרשנות התנאים. 

אם איזו מהוראות התנאים תיחשב בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, כי  .20.4
אז הוראה זו תבוצע ותיאכף ככל המותר על פי החוק ויתר הוראות התנאים ימשיכו 

 להישאר במלוא התוקף.

20.5. Nanny2go  בשירות או לערוך שינויים דעתה הבלעדי  ובהתאם לשיקולמעת לעת תוכל
 היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. בבאתר, לרבות 

 

 

  



 'בנספח 

 הצהרת נותן השירות

 פרטים כלליים אודות התאמה למתן השירות:

 כמפורט בטופס() ניסיון קודם בטיפול בילדים

 )כמפורט בטופס( שליטה בשפות:

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלהלן:( פק השירות)ס  -)כמפורט בטופס( אני, שם פרטי ושם משפחה

י אחראי באופן בלעדי לכשירותי לצורך ההשגחה על הקטינים במסגרת שירותי נידוע לי כי א (א)
 כדי לגרוע מאחריות זו. Nanny2goהשמרטפות, ואין בבדיקות שתבצע 

 עונש מאסר. ציתילא ריובעבר בעבירה מסוג עוון או פשע  תילא הורשע (ב)

 .בעבירת מין או אלימות נגד קטיןתי מעורב או הורשע יתי, היתילא נחקר (ג)

 .בדין משמעתי בעבר בעבירות של הטרדה מינית יאו לא נקבעה החלטה לחובת תילא הורשע (ד)

 .מעולם סמים קשים )כגון סמי הזיה או סמים נרקוטיים( כתילא צר (ה)

 .באופן קבוע )קלים( צורך אלכוהול או סמים יאיננ (ו)

אלכוהול  שעות לפני מתן השירות בפועל, למעט מנת 24צרוך אלכוהול או סמים בתקופה של אלא  (ז)
שעות לפני מתן  5לכל המאוחר  אשר נצרכהאשר אינה מונעת ממנו לנהוג בהתאם לדין הישראלי, 

 .השירות בפועל

 ספק את השירות תחת עייפות אשר עלולה לפגוע במתן השירות או ג'ט לג.אלא  (ח)

 .בקטיניםלצורך טיפול  יאו שיקול דעת ינוטל תרופות אשר עלולות לפגוע בעירנות יאיננ (ט)

 חולה, גם אם המחלה איננה מדבקת. אניספק את השירות אם אלא  (י)

 .לא כשיר לטיפול בקטיניםכבעבר  תינמצא לא (יא)

 .בעבר הזכות לטפל בקטינים ילא נמנעה ממנ (יב)

 

  



 'גנספח 

 / ספק שירות Nanny2go –מדיניות פרטיות 

 עם מי מותר לחלוק את המידע לאיזה מטרות נאסף? המידע שנאסף

נמסרים שפרטים אישיים 
על ידי ספק השירות בעת 
הרישום ו/או במסגרת 

 הסכם השירות

 רישום של ספק השירות -
 יצירת קשר -
באתר לצורך הזמנה  יצירת פרופיל -

 על ידי  מזמין השירות
 הזמנת השירות -
 בדיקות רקע -

מזמין השירות יקבל את הפרטים 
של  פרופילב יוכל לעיין האישיים וכן

 ספק השירות הנמצא באתר

מידע כללי אודות ספק 
 בדיקות רקע –השירות 

בדיקת רקע לצורך התאמה ואימות 
 הפרטים שנמסרו על ידי ספק השירות

 -רשויות החוק אם יידרש מ
Nanny2go לספק את המידע 

ההורה הרלבנטי; רשויות החוק, אם  ביקורת על מתן השירות נתוני מיקום
 יש חובה חוקית.יש צורך בכך או 

חוות דעת של מזמיני 
 השירות

פרסום חוות הדעת והדירוג באתר  יצירת דירוג של ספק השירות
Nanny2go 

אירועים חריגים שחלו בעת 
 מתן השירות

ההורה הרלבנטי; רשויות החוק, אם  בדיקת איכות השירות וביקורת עליו
 יש צורך בכך או יש חובה חוקית.

  


