
  עיריית בית שמש

  88/16מכרז מס' 

דוברי  1גרמת בית שמש רמת בית שמש א' ו וחונכותהפעלת פרויקט חונכים 
  בית שמש אנגלית

מגזר  –חונכות לבנים ולבנות חונכים ו מזמינה בזאת הצעות להפעלת פרויקט עיריית בית שמש
יות המפורטים על פי התנאים, הדרישות וההנח 1רמת בית שמש גברמת בית שמש א' וחרדי 

  בהתאם לתנאים דלהלן:במסמכי המכרז ו

  , שעיסוקה הוא טיפול ו/ או חינוך נוער.או חל"צ היות המציע עמותה רשומה  א.

לפחות בהפעלת מסגרות הכוללות עבודה חינוכית ו/או שנים  חמשבעל ניסיון מוכח של   ב.
החרדי (ליטאים,  הציבורמ בקרב דוברי אנגלית/ילדים במגזר החרדי, טיפולית עם נוער

  וזאת עבור עיריות או מועצות מקומיות. חסידים, ספרדים, בנים ובנות)

 בשנה.₪ מיליון חצי על מחזור כספי שלא יפחת מב  ג.

תלמידים לפחות בשנה, וזאת בשלוש מחמשת  500 –המציע מספק שירותי חונכות ל   ד.
  השנים האחרונות. 

  המציאו ערבות בנקאית ואת כל המסמכים הדרושים כמפורט במסמכי המכרז.  ה.

אשר ₪)  500( ₪ ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות העירייה, תמורת סך של חמש מאות
ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש (מסומנת למוטב בלבד). סך זה לא יוחזר בשום 

  .מקרה ונסיבות לרוכש

יה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ההצעה על כל נספח
ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה 

   .תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה

במשרד סמנכ"ל העירייה,  12:00שעה  15.12.16 את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום
הצעה אשר תוגש , במסירה ידנית בלבד. מעטפת 3קומה  cקניון נעימי בנין בעיריית בית שמש, 

  תיפסל. שלא במועד ולא כנדרש, וללא כל המסמכים הנדרשים במסמכי ההצעה

  משה אבוטבול

  ראש העיר



  שמש בית עיריית
  כללי ומידע הצעות הזמנת

  
  שמש בית העיר ברחבי וחונכותפרויקט חונכים  הפעלתמכרז לל

  
חונכות לבנים ולבנות תלמידי בית של פרויקט  להפעלת הצעות בזאת מזמינה") העירייה: "להלן( שמש בית עיריית
די ברמת בית שמש א' ורמת בית שמש ת נשירה וטיפוח אישי בקרב תלמידים מגזר חרלמניע Big Brother"ספר "

  :דלהלן לתנאים בהתאם הסובלים מחסכים לימודיים בבית שמשדוברי אנגלית  1ג
  

  פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.
  
 בהם מתקיימים ואשר המכרז דרישות כל על העונים מציעים רק הצעות ולהגיש במכרז להשתתף שאיםר       .1

  :המציע היות לרבות'), א נספח, היתר בין( המכרז במסמכים המפורטים והתנאים הדרישות כל במצטבר
             
  נוער. חינוך ו/או טיפול הוא שעיסוקה ,או חל"צ רשומה עמותה המציע היות  .א           

  
ם בהפעלת מסגרות הכוללות עבודה חינוכית ו/או טיפולית ע לפחותשנים חמש  שלמוכח  ניסיון בעל  ב.         

וזאת  /ילדים במגזר החרדי, על כל מגוון הציבור החרדי (ליטאים, חסידים, ספרדים, בנים ובנות)נוער
  . עבור עיריות או מועצות מקומיות

  
 בשנה.₪ בעל מחזור כספי שלא יפחת ממיליון   .ג

  
  תלמידים לפחות בשנה, וזאת בשלוש מחמשת השנים האחרונות.  500 –המציע מספק שירותי חונכות ל   .ד

  
 ישולמו אשר), ח"ש ₪500 ( מאות חמש של סך תמורת, העירייה במזכירות המכרז מסמכי את לרכוש ניתן  .2

  .לרוכש ונסיבות מקרה בשום יוחזר לא זה סך). בלבד למוטב מסומנת( שמש בית עיריית לפקודת בהמחאה
  
, בנקאית ערבות כולל, זה כרזלמ הסף בתנאי המציע עמידת בדבר והאישורים מסמכיה, נספחיה כל על ההצעה        .3

 את וכוללת היטב סגורה תהיה המעטפה כאשר, לפחות עותקים בשני המכרז למסמכי המצורפת במעטפה תוגש
 שעה  15.12.16 מיום יאוחר ולא עד להגיש יש ההצעה את .הצעות לקבל ההזמנה פי על הדרושים המסמכים כל

 ידנית במסירה, 3קומה   C, קניון נעימי בניין 4דרך רבין , שמש בית בעיריית, העירייה ל"סמנכ במשרד 12:00
  .תתקבל לא – ל"הנ המועד לאחר תוגש אשר הצעה מעטפת. בלבד

  
 בהם מתקיימים ואשר, המכרז דרישות כל על העונים מציעים רק הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים       .4

  :להלן המסמכים כל את, שתההג בעת, להצעתם יצרפו ואשר, לעיל 1 בסעיף כמפורט התנאים
  

 או/ו ממנהליו מי כנגד או/ו כנגדו הוגש לא לפיה, המציע מטעם החתימה מורשי ידי על חתומה, הצהרה       .א  
 שיש עבירה בגין דין לבית או משפט לבית אישום כתב כל, ידיעתו למיטב, שלו החתימה ממורשי מי כנגד

, הדבר לו היוודע עם מיד העיר לראש בכתב המציע יודיע לפיה התחייבות ההצהרה תכלול כן. קלון עימה
  .כאמור מוגש להיות עלול או/ו יוגש אשר אישום כתב כל על

  
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא הורשעו המציע ו/או מי        ב.  

    ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.
  

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה         ג.          
  .1976 –וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

  
  אישור שנתי בתוקף לעוסק מורשה ממנהל המכס והבלו.         ד.  

  
  ימה בשמו של המצע.ישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתא        .ה          

  
  העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.       .ו  

  
העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. העתק טיוטת ההסכם         .ז           



  .מת המציעתיהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חו
  

(אוטונומית) לטובת עיריית בית שמש (להלן: "הערבות"). הערבות תהיה  מסויגתערבות בנקאית בלתי        .ח          
ותיועד להבטחת קיום ₪),  ₪10,000 (הערבות תהיה על סך עשרת אלפים  1/12/17בתוקף עד ליום 

ברת ביטוח ו/או המחאה ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של ח
  אישית ו/או המחאת עסק.

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי המכרז,                     
  לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

בות ביצוע חדשה כמפורט בטיוטת ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ער                    
ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 

  לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם לצורך.
  

  .את ניסיון המציע ועמידתו בתנאי הסףאישורים והמלצות המאשרים      .ט          
   

  קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז.  י.      
  

    אישור מרואה חשבון לגבי היקף המחזור הכספי.  .אי          
  

  המציע יציג אישור מרשם העמותות בנוגע לניהול תקין של העמותה.   .בי  
  

  .עת חונכותהצעת מחיר ובו המציע יצרף להצעתו את הסכום בו ישתתף מתקציביו הוא בגין שטופס   .יג  
  
 לא או/ו, לעיל 1 בסעיף המפורטים המצטברים התנאים בכל יעמוד לא אשר מציע כי יודגש, ספק כל הסר למען       .5

 על הצעתו את לפסול רשאית העירייה תהיה, לעיל 4 בסעיף המפורטים המסמכים כל את המכרז במעטפת יגיש
  .בה לדון שלא או/ו הסף

  
 וכוללת היטב סגורה תהיה המעטפה כאשר, לפחות עותקים בשני ב"הרצ במעטפה תוגש נספחיה כל על ההצעה       .6

  .בלבד מודפסים יהיו לה הנספחים המסמכים וכל ההצעה לעיל 4 – ו 2 בסעיפים כמפורט המסמכים כל את
  
  על מועד פתיחת ההצעות תבוא הודעה נפרדת.       .7
  
  בהפעלת ומדובר מאחר כי מובהר .שהיא הצעה כל או/ו ביותר ההגבוה ההצעה את לקבל שלא רשאית העירייה       .8

  .המכרז של הסף בתנאי עמדו אשר מציעים מספרב לבחור העירייה רשאית פרויקט של חונכים וחונכות
  
 נוסף פירוט לרבות, לנכון שתמצא כפי מסמך או מידע כל בפניה להציג מהמציע, לדרוש רשאית תהיה העירייה       .9

 העירייה תהיה, במלואה כאמור דרישה לכל יענה לא אשר מציע. ידו על שבוצעו דומות ועבודות וניסיונ של
  .הצעתו את לפסול רשאית

  
  

   :  הינם הזוכה ייבחר לפיהן המידה אמות      .10
  .מחירהצעת      -50%  
  .כישורים והמלצות ,ניסיון המציע   - 20%  
  רושם כללי.   - 20%  
ה ויכולתה פירוט (כולל אסמכתאות) בדבר מקורותיה התקציבים של העמות –חוסן כלכלי    - 10%  

  לעמוד בהוצאות הפרויקט ובכלל זה היקף המחזור הכספי.
  

כל  ןיע אשר יקבל את הניקוד המקסימאלי בגיצמובהר בזאת כי הניקוד עבור איכות ההצעה יינתן ביחס למ  
  אחד מהסעיפים המפורטים לעיל.

  
, נציג נציג הגזברותנציג המחלקה המשפטית, נציגים:  4-שיורכב ממקצועי על ידי צוות בדיקת ההצעות תעשה   

   , נציג אגף החינוך.חינוך וח"ן חרדי אגף
  

 צוינו אם בין, מהמציע שירותים שקיבלו לגורמים לפנות, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית תהיה העירייה    .11
  .ממנו רצונם ושביעות שקיבלו השירות אודות פרטים קבלת לשם, לאו אם ובין בהצעה



  
  :יידרש, העירייה החלטת פי על במכרז כזוכה תיקבע שהצעתו המציע    .12

  
 לביצוע ההסכם על, במכרז הצעתו זכיית בדבר העירייה הודעת מקבלת ימים שבעה תוך, חתוםל      .א          

   .וביצועו ההסכם על החתימה לצורך ממנו יידרשו אשר המסמכים כל את ולהמציא, העבודה
  

יגת) לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת לצורך הבטחת קיום להפקיד ערבות בנקאית (בלתי מסו       ב.          
התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו המלאה של גזבר העירייה, תוחזר 

  לעיל. 4ערבות המכרז הנזכרת בסעיף 
  

(חוזר  2/2011היר אי קיום ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' לחתום על תצ  ג.  
המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים) וכן למסור פירוט מלא של מכלול העבודות 
וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי 

מית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד הרשות המקו
ין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור. מובהר יעניינים, וכן לפרט ולציין כל ענ

כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש 
  לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

  
לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט בס"ק ב'         .ד          

לעיל ו/או למסור את ביצוע  4לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת בסעיף 
העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או 

  על פי כל דין.
  

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, הנובעים בדרך      .13
ותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך ישירה או עקיפה מקבלת שיר

הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל 
   הפועלים מטעמה. האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

  
כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל זה של     .14

המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או 
  בכל דין.

  
                                                   רב, בכבוד                   

                                                                                                  
  שה אבוטבולמ                  

  ראש עיריית בית שמש                                                                                     
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  ערבות כתב: הנדון
  
  

(להלן: "סכום  ₪)  םאלפי ת(במלים: עשר₪  10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
   ) בקשר למכרז מספר"המציעהערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ (להלן: "

  כלפיכם. מציעה, וזאת להבטחת כל התחייבויות  פרויקט חונכים וחונכותלהפעלת  _________
  

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל 
אשר פורסם   2016אוקטובר  ינו מדד חודשגוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה ה

  שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. , 15/11/2016ביום 
  

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

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

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך  15.3.17ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
  האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

  
  ו אינה ניתנת להעברה.ערבות ז

  
  

                                                                          __________________________  
  תאריך                                                                                                

  
  
  

_________________           ____________________         
          הבנק כתובת                             הבנק שם               

  
  
  
  
  



  
  

  טופס הצעת מחיר
  
  

  . את הסכום שבו ישתתף מתקציביו הואתבקש להציע המציע מ

  ₪  25 - יהיה מקסימוםשהעירייה תשלם עבור שעת חונכות המחיר 

  .דקות 60ינה בת למען הסר ספק מובהר כי שעת חונכות ה

  ) _____________________ ₪ עלות מעבידהסכום המוצע ע"י המציע (כולל 

  :סה"כ עבור שעת חונכות

 ₪) העמותה ____________  )₪ 25(העירייה  אופציה א'  .א

 _________ ₪ העמותה ₪ העירייה ____  אופציה ב'  .ב

  יש לבחור באופציה אחת בלבד
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  הסכם

  
  2016 ________שנעשה ונחתם בבית שמש ביום ____ בחודש 

  
  עיריית בית שמש  בין:

  בית שמש 5ת.ד.   
  (להלן: "העירייה")  
  מצד אחד            

  
  לבין:

  _____________  
  __________ע.ר.   
  _______ _______________ רח'   
  _________________ ומר ______________על ידי מורשה החתימה מר   
  ")נותן השירות(להלן: "  
  מצד שני            

  
  
  

פרויקט להפעלת '  88/16 והעמותה הינה זוכה/אחד הזוכים במרכז פומבי מס'  הואיל:
  ;")פרויקט(להלן: "ה' דוברי אנגלית וחונכותחונכים 

  
  ;הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות הוראה וחונכותנותן השירות ו  הואיל:

  
למניעת  "Big Brother"ולבנות  ביישום תוכנית חונכות לבניםינת יהעירייה מעונו  והואיל:

נשירה וטיפוח אישי בקרב תלמידם הסובלים מחסכים לימודיים בבית שמש בין 
  ;(להלן: "הפרויקט") השאר במתן השירות האמור בהסכם זה

  
מועדים ובתנאים והעירייה מעונינת בביצוע השירות כמפורט בהסכם זה באופן, ב  והואיל:

  האמורים בהסכם; 
  

כי יש לו הידע, יצוע השירות עבור העירייה והצהיר ונותן השירות מעוניין בב  והואיל:
  הכישורים והמיומנות לכך;

  
ושני הצדדים הסכימו שנותן השירות יבצע את השירות שלא במסגרת יחסי עבודה   והואיל:

על להענקת שירותיו כמתחייב הנוהגים בין עובד למעביד אלא כשנותן השירות פו
שירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים  נותן השירותממעמדו כ

  בהסכם זה לנותן השירות על בסיס קבלני;
  

השירות על בסיס קבלני וזאת בהתחשב באופי לבצע את ונותן השירות מסכים   והואיל:
  השירות;

  
שירות על בסיס קבלני דווקא, על כל והעירייה מסכימה להתקשרות עם נותן ה  והואיל: 

המתחייב ומשתמע מכך וזאת בהתחשב בסוג ובאופי השירות לפי הסכם זה, 
ההולמים התקשרות למתן שירות על בסיס קבלני ואינם הולמים התקשרות במסגרת 

  יחסי עובד מעביד;
  
  

  הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 
  
  חלק בלתי נפרד הימנו. יםמהווונספחיו זה  המבוא להסכם  .1
  

  הצהרת נותן השירותים
נותן השירות מצהיר כי יש לו את הכישורים; הידע המקצועי; האמצעים הדרושים למתן   .2

    תן את השירות לעירייה בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור בהסכם זה.יהשירות, וי
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  הגדרות

___ או מי שהורשה בכתב על ידו לעניין הסכם זה, או __________ – נציג העירייה  (א)  .3
  כל חלק ממנו.

  
שירותי חונכות לפי המטרות, תאור העבודה, שיטות העבודה ההמלצות   -השירותים   (ב)  

  ושאת כל הפרטים הדרישות המפורטים בנספח א' להסכם זה.
  

  ביצוע השירותים
את כל השירותים בהתאם לתנאי במסגרת הסכם זה מתחייב נותן השירות לספק לעירייה   .4

  הסכם וזה ולתנאי המכרז.
  
ותים נשוא הסכם זה בהתאם לכל דין ובתיאום עם נציג נותן השירותים יבצע את השיר  .5

כל לפעילות המבוצעת ויגיש  תי בנוגעיעביר לו דיווחים שוטפים ו/או דו"ח תקופהעירייה 
  מידע או מסמך שיידרש בקשר לשירותים המסופקים.

  
נותן השירות יעניק שעות חונכות לתלמידים ותלמידות בהתאם להיקף שייקבע   (א)  .6

ובהתאם לטופס נספח ג'  העירייה מעת לעתהחתימה של  המורשעל ידי  מראש ובכתב
הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה לא תשלם, ונותן השירות לא  . למעןלהסכם זה

  על ידי העירייה.בגין היקף שעות חונכות שלא אושר  יהיה זכאי לכל תמורה
  

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, מובהר כי החלטת העירייה תיקבע על פי   (ב)  
טענה מטעם נותן  שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה ולתקציבה השוטף וכי לא תישמע כל

וזאת אף אם המדובר השירותים לגבי היקף פעילות החונכות עליו תחליט העירייה 
  חונכים! 0בהיקף פעילות של 

  
חודשים ו/או עד לסיום  6המסמך עליו תחתום העירייה כאמור יהיה בתוקף למשך   (ג)  

  לפי המוקדם מבניהם. –שנת הכספים 
  

יפסיק נותן השירותים באופן  –חתם אישור חדש פג תוקפו של אישור כאמור ולא נ  (ד)  
  מיידי את השירותים נשוא ההסכם.

  
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה ו/או בהסכם זה מובהר כי נותן   (ה)  

השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה או תשלום בגין שעות חונכות שניתנו על ידו 
ור ו/או בהיקף מעבר להיקף המאושר בתקופה בה לא היה  אישור עירייה כאמ

כאמור. כן מובהר בזאת כי העירייה לא תאשר או תאשרר באופן רטרואקטיבי כל 
  .מראשעל ידי נותן השירות שלא בהתאם לאישור עירייה  ןשיינתשירות 

  
  התמורה

אי לסכומים הנקובים יהיה המפעיל זכתמורת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה   א.  .7
וזאת בגין היקף מקסימאלי של שעות חונכות אשר יקבע מעת  בנספח א' של המכרז
בהתאם להוראות  על ידי מורשה החתימה של העירייה מראשלעת במסמך חתום 

למען הסר ספק מובהר כי לא תשולם כל תמורה בגין חריגה מההיקף  לעיל. 6סעיף 
  האמור. מאושר ה

  
. דוחות הביצוע יבדקו על ר בהתאם להעברת דוחות ביצוע אחת לחודשהתמורה תועב  ב.  

יום לאחר אישור הדוחות  30שוטף + ידי העירייה ויאושרו לתשלום בתנאים של 
  כאמור.

  
התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל התחייבויות של נותן השירות   ג.  

או תביעה מצד נותן השירות בנוגע  על פי הסכם זה וכי לא תישמע כל טענה, דרישה
  לתשלום תמורה נוספת.

  
נותן השירות יעביר לעירייה קבלה/חשבונית כדין וזאת כנגד קבלת כל תשלום   ד.   

  מהעירייה.
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  תקופת ההסכם
חודשים החל מיום __________ ועד ליום  24 הסכם יהיה בתוקף לתקופה של  א.    .8

   : "תקופת השירות").(להלן _______
  

לשלוש תקופות העירייה תהא רשאית בהודעה בכתב להאריך את תוקפו של ההסכם   ב.  
יחולו כל (להלן: "התקופה המוארכת"). בתקופה המוארכת כ"א חודש  12של נוספות 

  הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.
  

ול דעתה הבלעדי להביא את מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאית העירייה לפי שיק  .ג  
) 60בכתב לפחות שישים ( נותן השירותההסכם לידי סיום בכל עת, וזאת בהודעה ל

יום מראש. השתמשה העירייה בזכות זו והביאה את ההסכם לידי סיום, לא תהיה 
  כל פיצוי שהוא בגין הבאת ההסכם לידי סיום. נותן השירותהיא חייבת לשלם ל

  
כי אין בהארכת ההסכם כאמור בסעיף זה בכדי לגרוע  למען הסר ספק מובהר  ד.  

לעיל וכי העירייה תהיה רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם  6מהוראות סעיף 
  חונכים מאידך, ואין בכך כל סתירה. 0מחד, אך מאידך לקבוע היקף חונכות של 

      
  ועדת היגוי

תכין לעירייה ולנותן השירות והיא אשר : "ועדת היגוי") (להלןמשותפת ת היגוי תוקם ועד  .9
על פיה יופעל הפרויקט ואשר יהווה חלק בלתי נפרד מההסכם, תפקח הפרטנית את תוכנית 

תדון ותיקבע בדבר התלמידים אשר יתקבלו לפרויקט ואשר יקבלו את על ביצוע הפרויקט ו
  השירותים נשוא הסכם זה.

  
  ים:הועדה תורכב מהנציגים הבא    
  .ן חרדי"חמחלקת נציג   )1(    
  .מנהל אגף החינוך או נציגו  )2(    
  נציג העמותה.  )3(    
  .לשירותים חברתיים או נציגואגף המנהל   ) 4(    
    נציג ראש העיר.  ) 5(    

  
 אי תחולת יחסי עובד מעביד

יה לפקח, הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירי  א.  .10
להדריך או להנחות את נותן השירות או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי 
להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד 

  מעביד עם נותן השירות או אם עובדים המועסקים על ידו.
  

כלשהו לאחר תחילתו של אם ייפסק בכל ערכאה שיפוטית מסיבה כלשהי, במועד   ב.  
הסכם זה כי, למרות כוונת הצדדים כאמור בהסכם זה, העסקתו של נותן השירותים 

מעביד בין העירייה הרי שמוסכם ומותנה בין  –ו/או העובדים מטעמו יצרה יחסי עובד 
הצדדים כי שכרם של העובדים בשל העסקתם עפ"י הסכם זה יחושב בהתאם לשכרו 

פקיד; דרגה; דרוג; וותק זהה לעובדים. חישוב השכר ייעשה של עובד עירייה בעל ת
למפרע מיום תחילתו של הסכם זה ו/או מהמועד שייפסק ויקוזזו מהחישוב 
ומהתשלום כל סכום עודף שישולם לעובדים כהגדרתם לעיל בהשוואה לעובדי 

  העירייה.
  

  אחריות וביטוח
לכל אובדן או נזק שיגרמו למאן דהוא כתוצאה מהפעלת  יהא אחראי נותן השירות  .11

  הפרויקט.
 

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק  נותן השירות  .12
איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לעירייה ו/או לעובדיה 

ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכשו, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה ו/או לשליחיה 
ו/או  נותן השירותאו מחדל רשלני, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות 

  על פי הסכם זה.החונכים בהפעלת 
  

כל ילד או עובד ו/או אדם אחר יהא אחראי כלפי כל צד ג', לרבות כלפי  נותן השירות  .13
המועסק בשרותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי דין, לנזקים שנגרמו בקשר ו/או 
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, החונכות המעורב בפרויקט /הו/או נער /הלוודא כי כל ילד נותן השירותהנובעים. על 
 עם התלמידים, שלא נותן השירות. כל פעילות של חונכותמבוטח בשעות הפעילות של ה

בלבד, אלא אם  נותן השירות, כפי שהוסכם, תהיה על אחריות חונכותבשעות הפעלת ה
קיבל לכך הסכמה מפורשת בכתב מן העירייה ולאחר שדאג לכיסוי ביטוחי עבור 

  התלמידים. 
  

עה או מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק ועל וכנגד כל תבי נותן השירות  .14
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיה ו/או 

לעיל, לכל אדם כולל  14עד  12שלוחיה בגין כל תאונה חבלה  או נזק מהמפורטים בסעיפים 
  לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

  
נותן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב  נותן השירותמבלי לגרוע בהתחייבויות   .15

  ': בלערוך על חשבונו את הביטוחים דלהלן ובערכים ובתנאים כמפורט בנספח  השירות
  

  ביטוח צד ג'.  א.  
   

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי   ב.  
  בלן בקשר עם החוזה.הק

  
  ביטוח מבנה על כל מרכיביו  כולל ביטוח כנגד גניבה.   ג.   

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

  
ם יום מחתימת הסכ 7ימציא לעירייה אישור על קיום הביטוחים וזאת בתוך  נותן השירות  .16

  , ובהתאם לנוסח המצ"ב.זה
 

על פי דין  נותן השירות מתחייב לבטח את עצמו ולבצע כל ניכוי ותשלום הנדרש ממנו    א.  .17
  בקשר עם הסכם זה ולא יטיל על העירייה כל חובות ו/או אחריות בגין התחייבותו זו. 

  
רך מתן השירות, על פי נותן השירות מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו לצו    ב.  

   כל דין."העובדים") שכר שלא יפחת משכר המינימום ועל פי  –הסכם זה (להלן 
  

נותן השירות יישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין,     ג.  
לרבות תשלומים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות ויהיה אחראי כל תביעת 

  בעות מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו. עובד מעובדיו הנו
  

נותן השירות מצהיר כי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין לבצוע     ד.  
  השירות עפ"י הסכם זה וימציאם לעירייה לפי דרישתה.

  
רות מתחייב לנהוג בבצוע הסכם זה לפי הוראות הבטיחות בעבודה ינותן הש    ה.  

  המחויבות על פי דין.
  

  ניגוד עניינים
שירותיו לאחר שלא במסגרת הסכם זה, ובלבד שלא יפגע  מלתןאין נותן השירות מנוע   א.  .18

בכך בתנאי מתן השירות לפי הסכם זה ולא יעשה כל פעולה שיש בה משום ניגוד 
  אינטרסים עם בצוע הסכם זה. 

  
ו/או העובדים מטעמו לשמור על חובת בבצוע הסכם זה מתחייב נותן השירות   ב.  

הסודיות ולא להעביר לאחר כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי /או עקב בצוע הסכם זה, 
  אלא בכפוף להוראות הדין.

  
בנוגע להעדר ניגוד עניינים מהווים חלק בלתי  2/11הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים   ג.  

   נפרד מהסכם זה והפרתם תהווה הפרה יסודית.
  

מתחייב לדווח ליועמ"ש העירייה על כך מקרה או חשש לניגוד עניינים  נותן השירות    
  וזאת אף במהלך ההסכם. 
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על נותן השירות תחול האחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה בשל מעשה או     א.  .19
פי דרישתה מחדל שלו תוך כדי בצוע הסכם זה, והריהו מתחייב לשפות את העירייה ל

  נזק או האבדן האמור שנפסקו כנגדה ותאפשר לו לטפל בה באמצעות בא כוחו.בגין ה
  

הוגשה תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה בקשר ו/או בגין בצוע הסכם זה, תודיע על     ב.  
  כך העירייה מיידית לנותן השירות. 

  בטחונות
ת כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עיריי נותן השירותעם חתימת הסכם זה ימציא   .20

וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי ₪  10,000 -בסכום השווה ל  בית שמש
נותן חודשים ממועד חתימת הסכם זה, ו 12הסכם זה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 

א תהא בתוקף עד מתחייב להאריכה מפעם לפעם, לפי דרישת העירייה כך שהי השירות
את הערבות לפי דרישת  נותן השירותתום תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא יאריך 

העירייה תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל 
התחייבויותיו  על פי הסכם זה  ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעירייה על פי הסכם זה. 

  תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. סכום הערבות
  

  הפרות, ביטול חוזה ופיצויים
הינם  ,21 ,19, 18, 16, 12, 7, 6, 4, 2מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים נותן השירות  א.  .21

תנאים עיקרים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את 
אין באמור בכדי  ₪. 25,000העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

  לפגוע בכל סעד או תרופה אחרת העומדת לעירייה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין.
  

הפיצויים האמור בסעיף קטן א' העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום   ב.  
  , או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.נותן השירותלעיל מכל סכום שיגיע ל

  
נותן לא ישחררו את  נותן השירותתשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים ל  ג.  

  מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. השירות
    
ההסכם את  נותן השירותאם הפר  ד.     מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, הרי  

ה רשאית לתבוע את אכיפת ההסכם ו/או לבטל את יהפרה יסודית, תהא העירי
ההסכם ו/או לתבוע פיצוים על הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 

  ו/או לתבוע כל סעד אחר. תלמידים לחונכים אחריםו/או להפנות את ה
  

לגרוע מהאמור, מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב כהפרה  מבלי    .22
יסודית של ההסכם ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה 

  ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
  

הוטל עיקול זמני או קבוע, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   א.  
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו רותנותן השי

  יום מועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 
  

החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה  נותן השירותב.     נתקבלה על ידי           
או לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם, 

חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי 
  .1983 -לפקודת החברות (נוסח חדש)  תשמ"ב  ב 233סעיף 

  
  הסתלק מביצוע החוזה. נותן השירותהוכח להנחת דעתה של העירייה כי   ג.  

  
(ד) לעיל, לא יראו את השימוש האמור 24עיף השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי ס  .23

בזכויות העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש 
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עלי פי החוזה, כל עוד לא נתנה  נותן השירותובכתב, ו

  לו הודעה  כאמור.
  

  כללי
קשר עם מתחייב למלא ולקיים כל חוק, תקנה, צו או פקודת מכבי אש ב תן השירותנו  .24

, ולא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות כל דבר העלול להוות וו/או הפעלת הפרויקט
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נוחות למאן דהו ובכלל זה לשכנים בבנין או -סיכון או מטרד או להזיק או לגרום לאי
  .הפעלת החונכות באזור

  
על פי הסכם זה, כל חוב, בין  נותן השירותהעירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל  .25

קצוב, ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, 
  התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין. 

  
נותן תיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספרי העירייה וחשבונו  .26

  על פי הסכם זה. השירות
  

לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי   .27
  שני הצדדים.

   
משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה   .28

במלואו וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו 

  קודם לחתימתו.
  

שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, כל ויתור, הסכמה או   .29
  ובחתימת שני הצדדים.

  
ישא בהוצאות ביול הסכם זה ככל שיידרש וכן בהוצאות ביול מסמכים  נותן השירות  .30

  אחרים הקשורים או נובעים מהסכם זה.
 

ים בין הצדדים לפי הסכם זה ים משפטיהמקומית להליכ מוסכם על הצדדים כי הסמכות  .31
  תהיה בבית שמש. 

  
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בית דין בהתדיינות הקשורה עמו   .32

הן הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה. כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר 
שעות לאחר משלוחו או  72משנה לכתובת האמורה תיחשב כמגיעה רשום מצד אחד ל

  .ןהענייבזמן מסירתו על ידי השליח, לפי 
  
  

  ולראיה באנו על החתום:
  
  

__________________    ___________________________  
  נותן השירות                   העירייה     
    ע"י ___________ וע"י __________            
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  נספח א'
  
  

 מפרט טכני של השירותים המסופקים 

 
 חונכות בנים ובנות

 
 

: חונכות היא עבודה חינוכית טיפולית, בד"כ לאחר שעות הלימודים, במסגרתה הגדרה .1
החונך/ת (להלן הגדרה) בוגר/ת בעל/ת הכשרה וניסיון מתאימים מעניק/ה לתלמיד אחד 

 י.תמיכה אישית בתחום הלימודי הרגשי, התנהגותי ו/או החברת
  
שעות בשבוע, בשני ימים או שלושה ימים בשבוע כולל  3: החונכות פועלת לפחות זמן .2

ועד תחילתה, סיומה ותקופות פעולותיה וחופשתה גם הם משבתות, ע"פ צורכי התלמיד. 
נקבעים ע"פ צורכי התלמיד. היא מתואמת בד"כ עם החופשות המקובלות אך עשויה 

 דקות. 60ק שעה כוונתה למען הסר ספ להתבצע לפעמים גם בהן.
 

לכל גווני הציבור החרדי ליטאים, חסידים,  6-15בגילאי  /בנות: בניםאוכלוסיית היעד .3
התנהגותי (בעלי -מגלים קשיים בתפקודם הלימודי, החברתי ו/או הרגשיספרדים. ה

מאפיינים של נשירה סמויה). ואשר קושי בתפקודי המשפחה שלהם הוא גורם דומיננטי 
 מפריע לשיקומם.לקשייהם או 

 
תפקודיו הלימודיים, הרגשיים וההתנהגותיים כדי למנוע נשירתו של  םשיקו: מטרה .4

 התלמיד.
  

: מקום החונכות יקבע על פי צורכי התלמיד, בבית החונך, בביה"ס, במועדון מקום .5
הפתוח,  בבית מדרש, בית כנסת, במגרש המשחקים, או במקום בו נערכת פעילות 

ונכות, ובלבד שלא תפגע בצנעת הפרט של התלמיד ותאפשר מיצוי ספציפית המתאימה לח
 של הזמן לתכלית הרצויה. מרבי

  
: אופי החונכות יקבע ע"פ נתוניו וקשייו של התלמיד וע"פ תוכנית העבודה בחונכות .6

המטרות הרצויות להשגה. בד"כ היא תורכב מאחד או מכמה מהפעילויות הבאות והיא 
 .ותעשויה להשתנות במהלך החונכ

  
הכנת שעורי בית, הכנה למבחנים, הטרמת למידה, השלמת פערים  :פעילות לימודית א.

או במקצועות ספציפיים, הקניית הרגלי למידה, הקניית חוויות הצלחה  במקצוע לימודיים
  בלימודים.

  
: שיחה, טיול, משחק, הליכה משותפת לבית הכנסת, השתתפות בשולחן פעילות רגשיתב. 

  ליום. חאירום משפחתיים של החונך או התלמיד, או שבת או אירועי
  

  : ספורט, יצירה, אומנות, משחקי חשיבה ועוד.פעילות העשרתיתג. 
  

: שיחה עם בני משפחת התלמיד, ביקור בביה"ס יקשור עם הצוות פעילות תומכתד. 
  החינוכי.

  
ד ועם בכל חונכות חייב להיות קשר מסודר עם צוות ביה"ס הרלוונטי לתלמי: קשרה. 

-תלמיד-הוריו/ אפוטרופסיו של התלמיד כדי לסייע בבניה נכונה של המשולש "הורים
  מורה".

  
בעל/ת ניסיון וכשורים לתת לתלמיד את המענים והפעילויות  18בוגר/ת מעל גיל  "חונך" .7

שפורטו לעיל. מכיר/ה את מאפייני החינוך החרדי ואת התרבות החרדית ומסוגל/ת 
 להיענות למטרותיהן.
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מחויב למסור והוא עבורו ע"י המפעיל  והחונך חייב להשתתף בהנחיה והשתלמויות שיקבע .8
 למפעיל דוחות על פעילות מידי חודש ולעבוד תחת בקרה מנהלית ותכנית.

  
העדר רישום פלילי בעבירת מין (בהתאם חונך לא יחל בעבודתו בטרם ייבדק נושא  .9

), או כל 2001ות מסוימים, תשס"א , להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד
המפעיל יעביר מראש את שמות החונכים ואת פרטיהם המלאים אישור אחר מקביל לו. 

  לשם בדיקת האמור.
 
 

 :כח אדם מלווה .10
 

מטפל בבקשת החונכות מאתר ומתאם חונך רכז בדרגת מדריך בכיר הא. רכז חונכים: 
  לתלמיד, מבקר ומפקח מנהלית על עבודת החונכים.

  
מכיר/ה את  בעל/ת הכשרה בתחומי חינוך ו/או רווחה וניסיון בתחום.ב. כישורים: 

  מאפייני החינוך והתרבות החרדיים ומסוגל/ת לצורכיהן לסייע בהגשמת מטרותיהן.
  

  ג. היקף משרת רכז בכיר בחצי תקן.
  
  
  

 :עילות נלוויתפ .11
  

פעולות העשרה א. פעולות תרבות: תלמידים יצאו לטיול לפחות פעם בשנה ויקוימו 
  משותפות לקבוצות תלמידים.

  
מצוה  /בתמצוה: תלמידים הזקוקים לכך יקבלו הדרכה ספציפית להכנה לבר /בתב. בר

  מצוה. /בתובמקרים מיוחדים יקבלו סיוע בעריכת מסיבת הבר
  

ג. מימון צרכים מיוחדים: תלמידים חסרי ציוד בסיסי לבי"ס יקבלו מימון חלקי או שלם. 
  ן חלקי או שלם של אבחונים או טיפולים שאין להם מימון אחר.יאופשר מימו

  
  ./אפוטרופסיו של התלמיד/הד. ייעוץ להורים

  
  .בגין פעילות נלווית כאמור לעיללא תשולם כל תמורה  למען הסר ספק מובהר בזאת כי

  
ולכל התלמידים ממגוון מוסדות הלימוד  בית שמש: כל תחום העיר היקף הפעילות .12

 מי התרבות החרדיים.החרדיים וזר
 

(ואין הכוונה שכולם פעילים בו זמנית). שעות  5,000-שעות החונכות לשנה יעמוד על  כ 
ובכל מקרה הכל באישור העירייה מראש  מעבר לרשוםמתחת או יתכן היקף פעילות 

  .ובכפוף לאישור תקציבי
  

 תלמידים בו זמנית. 4 -חונך לא יפעל עם יותר מ
  

  :תקציב .13
  .לשעה₪  25רייה תשלם עבור שעת חונכות הוא מקסימום התשלום שהעי

 
: ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו יתבצע היקף אחריות וחובות המפעיל .14

 בנוסף לאמור לעיל כדלהלן:
  

החונכות תפעל באמצעות כח אדם מקצועי בהיקף ובהכשרה שלא יפחתו   א. 
 לעיל. 9.8.7מהאמור בסעיפים 

  
 קומות הולמים לפעילות החונכות.המפעיל ידאג למ  ב. 
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, 1ברמת בית שמש א' ורמת בית שמש געל המפעיל להיות מסוגל לתת מענה   ג. 

למגוון השונויות של תתי התרבות החרדית: לתלמידים/ות דוברי אנגלית 
 חסידים, ליטאים, ספרדים, תורניים ועוד, ולכל מגוון מוסדות החינוך לבנים

 .ובנות
  

רמת בית שמש א' ורמת בית  טיח עתודת חונכים בשכונות העירעל המפעיל להב  ד. 
  , מס' חונכים יקבע בעת הכנת החוזה.1שמש ג

  
דוחות מפורטים לעירייה על ע"פ דרישת נציג העירייה  המפעיל יגיש כל רבעון או  . ה

  תלמידים.ה תקדמותהמצבו ו/או 
  
רייה ובלבד שלא הרשות בידי המפעיל להפעיל חונכויות שלא נתבקשו ע"י העי  . ו

  יגרע מאיכותו ומהתחייבויותיו כלפי העירייה.
  
המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של חונכות או פעולות דומות לה   . ז

  המופעלים על ידו כדי למנוע ניגוד אינטרסים.
  
המפעיל ועובדיו כולם מתחייבים לשמור על חובת הסודיות ולא יעבירו לאחר כל   . ח

מידים ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידם לפי ההסכם התלת מידע אודו
  ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות.

  
ימי עבודה אך לא  5המפעיל יתחייב להפעיל את החונכות המתבקשת רצוי בתוך   . ט

 ימי עבודה. 12 -יאוחר מ
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  'בנספח 
  

  ישור  עריכת  ביטוחא

   

  לכבוד
  לן "העירייה")          (לה  עיריית בית שמש 

 5מרכז מסחרי,  ת.ד.  
    99100בית  שמש  

 02-9909704פקס:   
  

  שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________
  

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

  
   חונכיםעיסוקו : הפעלת מערך  .1

  : ……………………. חוזה מס'
  

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

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .3
  

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

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

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

  
  ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4

  
  למקרה ולתקופה…………………  $     -לעובד  ו…………………  $   

  $  למקרה ולתקופה].  -.$5,000,000 לעובד  ו    -.1,500,000[לפחות :  
בתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם הכיסוי הינו בנוסח ו

  "ביט".
  

  …………………  $.השתתפות עצמית :  
  

  "העירייה" תתווסף לשם המבוטח בכל הפוליסות הנ"ל                      .5
  (+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי).

  
"י "העירייה", הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע .6

  אשר לא תידרש להפעיל את ביטוחיה.
  
  

תשלום הפרמיה וכן  ןבענייהננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר  .7
הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו  –שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות 

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח  90לתוקף בטרם חלפו 
  ירייה".                                                                                                                     וגם ל"ע

  
  בכבוד  רב,                

  
  חברה לביטוח בע"מ.………..                                                                           
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  נספח ג'
  ור על היקף חונוכויותאיש

  
  

בגין התקופה מיום __________ ועד יום _______, יספק נותן 
השירות חונכויות בהיקף שלא יעלה על ______ שעות חונכות, 

לכל שעת חונכות (העלות הינה חלקה ₪ ובעלות של ________ 
של העירייה בלבד ואינה כוללת את התשלומים מצד נותן 

  השירות לחונך).
  

זה תקף אך ורק לתקופה הנקובה ובתנאי כי נחתם מראש אישור 
  על ידי מורשה החתימה של העירייה.

  
  
  

_____________          ____________  
  נותן השירות            עיריית בית שמש 

              


