
 הסכם

 
 שנערך ונחתם בבית שמש  ביום ______ לחודש _________ 2018

 

  עיריית בית שמשב י ן :

 (להלן - "העירייה")

 

 מצד אחד
 

 _______________________ל ב י ן:

 עמותה רשומה מס' _________

 (להלן - "העמותה")

 

 מצד שני

 

לתפקדהואיל: המתקשות במשפחות בטיפול ניסיון בעלת רווח, כוונת ללא עמותה הינה             והעמותה

 בחיי היום יום ונדרשת לשיקום מערכות יחסים בין הורים וילדים מתבגרים;

 

מרכזוהואיל: של ותפעול ניהול , מקצועית ויכולת ניסיון ידע, בעלת עמותה הינה              והעמותה

 מתבגרים הורים בתחום העירייה (להלן - "המרכז");

 

משפחותוהואיל: עבור בתחומה המרכז של הפעלה לשם העמותה עם להתקשר מעוניינת             והעירייה

של הרווחה במחלקת שהתקיימה לטיפול תכנון ועדת ידי על ואושרו אותרו אשר              ילדים

 העירייה והופנו ע"י גורמי הרווחה מטעם משרד העבודה והרווחה;

 

-והואיל: עובד יחסי במסגרת שלא השירות את העירייה עבור תבצע שהעמותה הסכימו              והצדדים

 מעביד;
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_____והואיל: מס' בהחלטה המכרזים וועדת העירייה שפרסמה למכרז הצעתה הגישה            והעמותה

 מיום _______, אישרה את הצעתה;

 

להוהואיל: וידוע ונספחיו זה הסכם המכרז, לתנאי בהתאם המרכז את להפעיל מעוניינת              והעמותה

ששולמו מהכספים ורק אך המרכז הפעלת בגין התמורה את שתקבל לכך מסכימה              והיא

 בפועל לעירייה ע"י הגורמים המממנים עבור הביצוע (להלן - "הגורמים המממנים");

 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 מבוא1.

---- 

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.א)

 

הסכםב) לפרשנות שימוש בהם לעשות ואין בלבד והתמצאות לנוחות נועדו השוליים             כותרות

 זה.

 

 מסמכי המכרז.ג)

 

  מודל מרכז מתבגרים הורים לגילאי 211-18.

 

-----------------------------------  

 

 סוכם בזאת, כי העמותה תפעיל בתחומי העירייה את המרכז לפי הסיווג הבא:

 

(הוריםא) 18 גיל עד ילדים בהן למשפחות מיועד נפשות: 60 הורים מתבגרים מרכז               מודל

במסגרתה שיידרשו. היום שעות בכל ה' - א' בימים נפשות 60 עד שתקלוט               ומתבגרים)

8.38 מספר תע"ס הוראות לפי מקצוע אנשי באמצעות ערכתי רב טיפול המשפחות              תקבלנה

  משרד הרווחה ולא פחות מ - 6 שעות בכל יום. שעות ההפעלה יהיו גמישות.
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 אופן הפעלת המרכז3.

----------------- 

 

טיפולא) תכניות יבנו המקצוע אנשי הייעודים. לטיפולים מוסמכים מקצוע בעלי יפעלו             במרכז

עם קבוצתית עבודה גם תתקיים כאשר הייחודיים, צרכיה פי על משפחה לכל              פרטניות

יעבוד הצוות הורים. והדרכות מפגשים זה ובכלל למרכז, המופנים המתבגרים ו/או             ההורים

בעירייה הרווחה מחלקת וצוותי המתבגרים של החינוכית המסגרת צוותי עם            בשיתוף

אשר הטיפולים המתאימים. לגורמים ודיווח שוטף מעקב תוך בישוב, התכנית            ורפרנט

 יינתנו הינם בהתאם למפרט המצ"ב, והמסומן "א".

 

לצרכיב) המותאמים אפשריים בשינויים כולל והנורמות, הכללים לכל מתחייבת           העמותה

התכנים .8.38 מספר תע"ס והרווחה, העבודה משרד ובהוראות בהנחיות המופיע כפי             העיר

המקצועי הצוות של ובהסכמה אחת בעצה יתוכננו המרכז בהפעלת הכלולים            המקצועיים

 בעמותה ונציגי מחלקת הרווחה בעירייה.

 

וכןג) המקצועיים צרכיהם את התואמת הדרכה המרכז לעובדי לספק מתחייבת            העמותה

 השתלמויות וכיו"ב.

 

 המרכז יופעל בתוך ____ ימים מחתימת ההסכם.ד)

  

השירות להפעלת דין פי על הנדרשים והרישיונות האישורים כל בידה כי מצהירה העמותה ה)                

 וימציאם לעירייה על פי דרישה.

 

 התחייבויות העירייה4.

 

----------------- 

 

למשרדא) המטופלות המשפחות של ה"הועדות") (להלן: ההועדות את להעביר תדאג            העירייה

העבודה משרד ע"י לעת מעת שיקבע בתעריף האמור התע"ס בהוראות המופיע כפי              הרווחה

 והרווחה.
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מהגורמיםב) הכספים בהעברת מותנה ההועדות שתשלום לה ידוע כי מצהירה,            העמותה

בגין שנובע הנ"ל תשלום עיכוב ו/או איחור בדבר תביעה ו/או טענה כל תהיה ולא                המממנים

זכאית תהיה לא העמותה כי בזאת, מובהר המממנים. מהגורמים הכספים            אי-העברת

 לתוספת כלשהי בגין התקופה בה חל עיכוב בקבלת כספים מהגורמים המממנים.

 

העמותה.ג) של התחייבויותיה כל ביצוע עבור וסופי מלא תשלום מהווה הנ"ל             ההועדות

כלשהו סכום לתשלום העירייה נגד טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל תבוא לא               העמותה

אחרת הוסכם אם אלא העירייה, ע"י נוספת תמורה כל תשולם לא הנ"ל ההועדות על                בנוסף.

 בין הצדדים עפ"י דרישת משרד הרווחה ומחלקת הרווחה של העירייה.

שמש בית ברמת המודל להפעלת ומתאים ראוי מבנה תשכור / תעמיד הזוכה העמותה ד)                

 א.

  

 התחייבות העמותה5.

---------------- 

בהוראתא) שמפורט כפי הכולל הנדרש בריהוט המבנה את לרהט מתחייבת הזוכה             העמותה

 התע"ס  המצ"ב ובמפרט המכרז. ובאמצעי קירור וחימום .

 

ולאב) לעמותה שייכים יהיו במבנה והשיפורים השיפוצים כל כי בזאת מובהר ספק הסר               למען

מכל ההסכם בוטל אם אף וזאת כאמור השקעותיה בגין החזר או לשיפוי זכות כל                תהיה

 סיבה שהיא.

 

לנוהלג) ובכפוף בהתאם המבנה לשימושה להקצות מהעירייה לבקש הזכות תהיה לא             לעמותה

לבין ההקצאה הליך בין קשר כל אין כי מובהר הפנים. משרד של מקרקעין               הקצאות

או התחייבות משום זה בהסכם אין וכי זה הסכם מכח העמותה שתעשה במבנה               השימוש

  הבטחה או זכות קדימה בנוגע לקבלת הקצאה במבנה.

 

ותשתית,ד) מבנה (תיקוני המבנה של השוטפת באחזקה הכרוכות הוצאות בכל תישא             העמותה

 גינון, מים).

 

וסביבתוה) המבנה תקינות על העירייה, מהנדס של בטיחות אישור לספק העמותה             באחריות

  לילדים, עפ"י תקן משרד החינוך/העבודה והרווחה.
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דרושים,ו) מקצוע אנשי זה ובכלל המרכז, להפעלת הנדרש האדם כוח את תפעיל              העמותה

הצוות אנשי בין עובד-מעביד יחסי יתקיימו לא כי בזאת, יובהר לפיכך, סוציאליים.              ועובדים

  המקצועי של העמותה לבין העירייה.

 

בשעותז) הנמצאים והילדים המשפחות מבקריו, המרכז, עובדי את תבטח           העמותה

אחריות ובביטוח מעבידים בביטוח המרכז עובדי את וכן שלישי צד בביטוח             הפעילות

 מקצועית ותעביר לידי העירייה העתק של הביטוחים האמורים.

 

המכרזח) עם בקשר אש מכבי פקודת או צו תקנה, חוק, כל ולקיים למלא מתחייבת                העמותה

או סיכון להוות העלול דבר כל לעשות לאחרים להרשות ולא לעשות ולא הפעלתו,               ו/או

המכרז. באזור או בבנין לשכנים זה ובכלל דהו למאן לאי-נוחות לגרום או להזיק או                מטרד

קב"ט להנחיות בהתאם המרכז להפעלת הנדרשים הבטיחות כללי בכל לעמוד מתחייבת             כן

 הבטיחות של העירייה.

 

 העמותה תהיה כפופה להנחיות מחלקת הרווחה בעירייה.ט)

 

 כללי6.

---- 

 

מטעמה.א) מי או הרווחה אגף מנהל יהיה ההסכם ביצוע לצורך העירייה נציג כי בזאת,                מוסכם

 נציג העמותה יהא מר __________ או מי מטעמו.

 

ויעוגןב) הצדדים שני בהסכמת יתקבל מהוראותיו שינוי וכל הצדדים הסכמות ממצה זה              הסכם

 בכתב.

 

האחדג) והגינות, בשקיפות הנתונים את ולחשוף הפרויקט את להפעיל מתחייבים הצדדים             

 כלפי השני, בכל פורם ומועד שיידרש וכלל.

 

ושנה,ד) שנה מדי לחידוש ניתן ההסכם כאשר ,_____ ליום ועד חתימתו מיום ההסכם:               תוקף

 וזאת למשך תקופה מקסימאלית של 5 שנים, וזאת עפ"י שיקול דעתה המוחלט של העירייה.
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העירייהה) לבין בינה אין וכי עצמאי כקבלן זה עפ"י פועלת העמותה כי מצהירים,               הצדדים

 יחסים של עובד-מעביד.

 

העבודה,ו) חוקי בכל האמור אחר ולמלא דין כל הוראות אחר למלא מתחייבת              העמותה

 הבריאות ושכר ביחס להעסקת עובדיה.

 

אתז) להפסיק ו/או עת בכל זה הסכם לבטל הבלעדי, דעתם שיקול לפי רשאים,               הצדדים

תשלם ההסכם, בוטל השני. לצד יום 60 של בכתב הודע מתן ע"י ההתקשרות               המשך

עפ"י לתשלום פרט האחרון. הפעילות חודש בגין האחרונה ההועדה את לעמותה             העירייה

ולעמותה זה להסכם בקשר מהעירייה נוסף תשלום לכל זכאית העמותה תהא לא זה,               סעיף

בשל העירייה כלפי שהוא סוג מכל מענות או תביעות דרישות, טענות, כל תהיינה               לא

 שימוש בזכותה הנ"ל , ובלבד ששילמה את המגיע לה כאמור.

 
 

 נזיקין וביטוח6.

----------- 

 העמותה תהא אחראית לכל אובדן או נזק שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מהפעלת המרכז.א)

 

איזה ב) נזק או חבלה, תאונה, כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראית תהא               העמותה

ו/או לעובדיה ו/או לעירייה שהיא עילה או סיבה מכל שייגרמו הכלל, מן יוצא בלי                שהוא,

או ממעשה בעקיפין, או במישרין כתוצאה, לרכשו, או לגוף כלשהו, ג' לצד ו/או               לשליחיה

בהפעלת ו/או המפעיל התחייבויות בביצוע הנוגעים, או הקשורים שהם, איזה רשלני,             מחדל

 המרכז על פי הסכם זה.

 

אוג) תביעה כל וכנגד ועל נזק כל על העירייה את ולשפות לפצות בזה מתחייבת                העמותה

ו/או מעובדיה מי כל נגד או נגדה כלשהו, אדם ידי על שתוגש, שהיא, עילה מכל                 דרישה,

ו/או לעירייה כולל אדם לכל לעיל, מהמפורטים נזק או חבלה תאונה כל בגין               שלוחיה

 לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

 

לערוךד) העמותה מתחייבת דין, כל פי ועל זה הסכם פי על העמותה מהתחייבויות לגרוע                מבלי

  על חשבונה את הביטוחים דלהלן ובערכים ובתנאים כמפורט בנספח א':
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 ביטוח צד ג'.(1)

  

הקבלן(2) ידי על המועסקים ועובדיהם משנה קבלני עובדים, בגין מעבידים חבות             ביטוח

 בקשר עם החוזה.

 

  ביטוח כל רכוש המבנה כולל ביטוח כנגד גניבה.(3)

  

 העירייה תהיה מוטבת על פי הפוליסות הנ"ל והם יכללו סעיף בדבר אחריות צולבת.

 

 העמותה תמציא לעירייה אישור על קיום הביטוחים וזאת בתוך 7 יום מחתימת הסכם זה.ה)

 

 היקף, ביטול, הפרה7.

---------------- 

 

 על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א - 1970.א)

 

השיפוטב) סמכות הביטחון, לתחיקת בכפוף בישראל החל הדין הוראות יחולו זה חוזה              על

 המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה, תהא לבית-המשפט המוסמך בירושלים.

 

 חובת סודיות8.

---------- 

הילדים אודות מידע כל לאחר תעביר ולא הסודיות חובת על לשמור מתחייבת              העמותה

שמירת לחובת בנוגע הדין להוראות ובכפוף ההסכם לפי תפקידה ביצוע לשם אלא              ומשפחותיהם,

 הסודיות והגנת הפרטיות.

 

 בטחונות9.

------- 

בנוסח עירייה לפקודת אוטונומית בנקאית ערבות כתב העמותה תמציא זה הסכם חתימת              עם

זה. הסכם פי על התחייבויותיה כל ביצוע להבטחת וזאת ₪ 10,000 - ל השווה בסכום                 המצ"ב,

מתחייבת והעמותה זה, הסכם חתימת ממועד חודשים 12 של לתקופה בתוקף תהא              הערבות

זה. הסכם של תוקפו תום עד בתוקף תהא שהיא כך העירייה דרישת לפי לפעם, מפעם                 להאריכה

לממשה רשאית העירייה תהא העירייה דרישת לפי הערבות את העמותה תאריך לא בו מקרה                בכל
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ממנה לחלט ו/או זה הסכם פי על התחייבויותיה כל למילוי עד הערבות סכום את ידה תחת                  ולעכב

 כל סכום המגיע לעירייה על פי הסכם זה. סכום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.

 

 כתובות10.

------ 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו:

 

 העירייה: רח' הרצל 5 בית שמש.

 

 העמותה: ______________________.

 

 

 

 

 ולראיה בו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 ה ע מ ו ת ה                ה ע י ר י י ה
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 אישור  עריכת  ביטוח

 לכבוד
  (להלן "העירייה") עיריית בית שמש

 מרכז מסחרי,  ת.ד.  5
 בית  שמש  99100

 
 שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________

 
 הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :-

 
  עיסוקו : הפעלת מרכז הורים וילדים1.

 חוזה מס' : …………………….
 

 תקופת הביטוח :  מ - …………………  עד  …………………………2.
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :3.
 

  ………………….  $  למקרה  ו-  ………………….  $  לתקופה
 [הערה : בשום אופן לא פחות מ  500,000  $  למקרה ו-  500,000  $  לתקופה].

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 

 השתתפות עצמית :  …………………  $  למקרה.
 

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :4.
 

  …………………  $  לעובד  ו-   …………………  $  למקרה ולתקופה
 [לפחות :  1,500,000.-  $ לעובד  ו  5,000,000.-  $  למקרה ולתקופה].

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 

 השתתפות עצמית :  …………………  $.
 

  "העירייה" תתווסף לשם המבוטח בכל הפוליסות הנ"ל5.
 (+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי).

 
 הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה, אשר לא6.

 תידרש להפעיל את ביטוחיה.
 
 

 הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין תשלום הפרמיה וכן שבכל7.
 מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם

 חלפו 90 יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"עירייה".
 

 בכבוד  רב,
 

                                                                          ………..  חברה לביטוח בע"מ.
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 נוסח ערבות בנקאית להסכם
 

 
 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העירייה
 בית שמש

 
 

    ג.א.נ.
 

 הנדון: כתב ערבות
 
 

(₪ אלפי עשרת (במלים: ₪ 10,000 של הסכום בגבול סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים                 הננו
(להלן: ______________________ מאת לכם להגיע העשוי או המגיע הערבות") "סכום            (להלן:
כל להבטחת וזאת הורים, מתבגרים מרכז להפעלת ___/18 מספר להסכם בקשר             "העמותה")

 התחייבויות העמותה כלפיכם.
 

המרכזית הלשכה ידי על לעת מעת שיתפרסם כפי לצרכן, המחירים למדד צמוד זו ערבות                סכום
חודש מדד הינו ההצמדה חישוב לצורך הבסיס מדד במקומה. שיבוא אחר רשמי גוף כל או                 לסטטיסטיקה
מתן במועד הידוע המדד שהינו ,________________ ביום פורסם אשר ,________________          

  ערבות זו.
 

האמורה הערבות סכום לגבול עד סכום כל בכתב, דרישתכם מקבלת ימים שבעה תוך לכם, נשלם                 אנו
סילוק את תחילה לדרוש או כלשהוא, באופן דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם שיהיה מבלי                 לעיל,

 סכום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.
 

עד לידינו בכתב להגיע צריכה פיה על דרישה וכל בכלל, ועד ______ ליום עד בתוקפה תישאר זו                   ערבות
 לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 

__________________________                                                                          
                                                                                               תאריך

 
    ____________________          __________________________ 

 כתובת הבנק                                שם הבנק            
 

 


